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Darba kārtība:
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
1. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „Mentamed”
2. Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
3. Par sociālā dzīvokļa maiņu
4. Par 30.05.2012. Ropažu novada domes lēmuma Nr.10§2 „Par īres līguma
atjaunošanu sociālajā dzīvoklī maiņu”, grozījumiem
5. Par Zigurda Engela iesniegumu.
6. Par Dzintras Štraupas iesniegumu
Dzīvokļu komsijas atzinumi
7. Par Intas Novikas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
8. Par Aivara Skurbes deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
9. Par Renātes Kleines un nepilngadīgā Ričarda Radiņa deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu
10. Par Vinetas Bruniņas un Personas nepilngadīgā bērna Everitas Bruniņas deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
11. Par Vasilija Domra deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
12. Par Jura Krastiņa deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
13. Par Kaspara Vilnīša deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
14. Par Kristīnes Vilnītes deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Finanšu komitejas atzinumi
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu LAP ELFLA projektam „Ropažu viduslaiku pils
pilsdrupu teritorijas labiekārtošana”
17. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.2
”Par Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžetu”
18. Par nekustamā īpašuma „Jugla” – 99 nodokļu samazināšanu 2012. gadam
19. Par līdzekļu pārvirzīšanu Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas 2. stāva projektēšanas
avansa maksājumam
20. Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo
norēķinu kārtību 2012. gadā
21. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājai Margaritai Maksimovai
22. Par jumta remontu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Dzīpari” (sociālais dienests)
Rīgas iela13, Ropaži, Ropažu novads, „Veikals Nr.2”, Mucenieki, „Jaunceltnes 2”,
k.6 dz.8, Mucenieki
23. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Sociālā dienesta Zaķumuižas filiālei
paredzēto telpu remontam Zaķumuižas kluba ēkas telpās
24. Par izdevumu atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu

25. Par sabiedrisko tualešu pakalpojumu un papildpakalpojumu līgumu slēgšanu Ropažu
novada pašvaldības vajadzībām
26. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropažu mūzikas-mākslas skolas
„Rodenpois” kāpņu un kāpņu telpas remonta
27. Par Ropažu novada domes deputāta I.Gailīša iesniegumu
28. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Attīstības centrs Mucenieki”
29. Par papildus finansējuma piešķiršanu profesionālās ievirzes izglītības programmas
„Mūsdienu ritma mūzika” realizēšanai Ropažu mūzikas un mākslas skolā
„Rodenpois” 2012./2013., 2013./2014. m. g.
Attīstības komitejas atzinumi
30. Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu ar L.Kondrāti Ropažu ciema
teritorijā
31. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.Podziņu – Matuzi Ropažu ciema
teritorijā
32. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.Joksti Ropažu ciema teritorijā
33. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.Matijuku Tumšupes ciema
teritorijā
34. Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu ar I.Planderi Tumšupes ciema
teritorijā
35. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu ar R. Kozirjacku Tumšupes ciema
teritorijā
36. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.Felkeri Tumšupes ciema
teritorijā
37. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību „Centra kūtiņas” ar
A.Matjuškinu
38. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību „Centra kūtiņas” ar J.Pudovu
39. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību „Centra kūtiņas” ar A.Kučiku
40. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Jugla 145”,
Ropažu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
41. Par detālplānojuma projekta un Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6
apstiprināšanu īpašumam “Priežmeži”
42. Par detālplānojuma projekta un Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7
apstiprināšanu īpašumam “Miķeļi”
43. Par gala ziņojumu “Par satiksmes uzlabojumiem Ropažu ciemā autoceļa V66
Sidgunda – Ropaži posmā no Rīgas ielas līdz Stadiona ielai un Stadiona ielā, kā arī uz
autoceļa P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile apdzīvotās vietas Ropaži robežās”
44. Par gala ziņojumu „Par bendija laukuma izveides nepieciešamību”
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
45. Par kapitālsabiedrības SIA „Ciemats” statūtkapitāla palielināšanu
46. Par kapitālsabiedrības SIA „Vilkme” statūtkapitāla palielināšanu
47. Par katlumājas iekārtu uzstādīšana
48. Par atvaļinājuma piešķiršanu Ropažu novada Domes priekšsēdētājam A.Cibuļskim
49. Par Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora atvaļinājumu
50. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu
51. Par Zaķumuižas stadiona nodošanu valdījumā.
52. Par būvniecības ieceres publisko apspriešanu
53. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma Saules iela 1,Ropažu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
54. Par Saistošo noteikumu „Par ielu tirdzniecību Ropažu novadā” apstiprināšanu
55. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropažu sporta centra un Ropažu informācijas centra
remontam avārijas seku likvidēšanai
56. Par valdījuma līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu
57. Par atbalsta sniegšanu biedrībai „Cits Silakrogs”
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58. Par Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu
59. Par līguma noslēgšanu ar audžuģimeni
60. Par Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes struktūras izmaiņām
61. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam
61. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
62. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada AUGUSTĀ
63. Par kapitālsabiedrības SIA „Vilkme „ statūtkapitāla palielināšanu

Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 27.06.2012. sēde sasaukta plkst. 14.00

Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

- administrācijas
darbinieki:

- pašvaldības iestāžu,
uzņēmumu vadītāji
un darbinieki:

Antons Cibuļskis

KlaudijaTerēza Hēla
Ivars Gailītis
Zigurds Blaus
Sarmīte Šukste
Aija Kukule
Vladislavs Šlēgelmilhs (ierodas plkst.1415)
Lija Lidija Batarevska
Indulis Līdacis
Sanita Megere-Klevinska
Aigars Kleins
Raimonds Skrebs (ierodas plkst.1505)
juriskonsults Oskars Ašmanis
finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agita Rubene
sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Inga Koleča
attīstības daļas vadītāja Eva Haberkorne-Vimba
būvvaldes vadītājas vietnieks Ainārs Linde
Būvvaldes arhitekte Valda Lasmane
Izpilddirektors Juris Putniņš
apsaimniekojamās teritorijas pārzine Irēna Krote
ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris Rolands Felkers
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons

SIA „Vilkme” valdes loceklis Valdis Šīrants
SIA „Ciemats” galvenais enerģētiķis Guntis Gasons
Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieka v.i. Diāns
Veļičko
Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte Cibuļska
Ropažu novada informācijas centra vadītāja Dace Smukša
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde
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PII „Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs
Ropažu vidusskolas direktore Māra Priede
Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” vadītāja Daiga Jankovska
Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja Ināra Skrodele
Sēdē nepiedalās:

Ivo Skudiķis (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Valdis Vucens (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Guntars Siliņš (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

personālvadības un lietvedības daļas referente Linda Knīsa

Ropažu novada domes 27.06.2012. sēde atklāta plkst. 14.05
Sēdes vadītājs A.Cibuļskis klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 27.06.2012. sēdes
darba kārtību.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
27.06.2012. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Klein,s, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 287.056.2012. sēdes darba kārtību.

SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
1.§
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „Mentamed”
Pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja SIA „Mentamed”, reģistrācijas Nr.
50003858241, projekta „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālas aprūpes
pakalpojumu attīstība personām, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai
funkcionālo traucējumu dēļ” ar identifikācijas Nr. 1DP/1.4.2.4/10/APIA/NVA/019
īstenošanu, ko finansēšanai apstiprinājusi Nodarbinātības valsts aģentūra, un ņemot vērā to,
ka Ropažu novada iedzīvotājiem ir nepieciešami SIA „Mentamed” piedāvātie pakalpojumi un
saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar SIA Mentamed, reģistrācijas Nr. 50003858241,
juridiskā adrese - Pauguru iela 8, Rīga, LV 1015, par sociālas aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu Ropažu novada iedzīvotājiem projektā
„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālas aprūpes pakalpojumu
attīstība personām, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ” paredzētajam apjomam.
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2. Lēmumu nosūtīt:
 SIA „Mentamed” Pauguru iela 8, Rīga, LV-1015;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

2.§
Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 31.05.2012. saņemto Svetlanas
Fedotovas, /personas kods/, deklarēta /adrese/ iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 dz. 10, Tumšupe, Ropažu novadā un
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11.panta otro daļu un, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.06.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5 dz. 10, īres
līgumu ar Svetlanu Fedotovu uz laiku no 01.06.2012. līdz 30.11.2012.
2. Svetlanai Fedotovai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas
brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu:
 Svetlanai Fedotovai, /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 17.05.2012. saņemto Sabīnas
Mitroškinas, p.k. /personas kods/, deklarētas /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 dzīvoklis Nr.1, Tumšupe, Ropažu novadā,
04.06.2012. Sabīnai Mitroškinai tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada
domes Sociālo jautājumu komitejas sēdi 13.06.2012. plkst. 17.45, lai izteiktu savu
viedokli. Pamatojoties uz to, ka dzīvoklis Zītari 5 dz.1, Tumšupe, Ropažu novads ir
pielāgots cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, atrodas pirmajā stāvā,
S.Mitroškinai tiek izteikts priekšlikums par dzīvokļa maiņu no Zītari 5 dz.1, Tumšupe,
Ropažu novads uz Zītari 5 dz.17, Tumšupe, Ropažu novads.
S.Mitroškina ieradās uz Sociālo jautājumu komiteju un sniedza sekojošu informāciju:
 Persona apgalvo, ka pilnībā izprot šādas maiņas nepieciešamību un tai piekrīt;
 Apgalvo, ka tā pat būs labāk, jo pirmajā stāvā dzīvoklis ir auksts un to ir
nepieciešams siltināt;
 Bērni aug, un dzīvokļa atrašanās stāvs nav svarīgs, S.Mitroškina stāsta, ka jau bija
gatava tam, ka kādreiz būs jāmainās ar dzīvokļiem.
Kā arī pamatojoties uz Sociālā dienesta vadītājas ieteikumu veikt dzīvojamās platības
maiņu no Zītari 5 dz.1, Tumšupe, Ropažu novads (kopējā platība 54.10 m2, pirmais stāvs,
dzīvoklis pielāgots personām ar funkcionāliem traucējumiem) uz Zītari 5 dz.17, Tumšupe
Ropažu novads (kopējā platība 54.90 m2, otrais stāvs) un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu un, saskaņā
ar Sociālo jautājumu komitejas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
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atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5 dz.1, īres
līgumu ar Sabīnu Mitroškinu uz laiku no 01.05.2012. līdz 15.07.2012.
2. Sabīnai Mitroškinai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas
brīža.
3. Veikt dzīvojamās platības maiņu no Zītari 5 dz.1, Tumšupe, Ropažu novads (kopējā
platība 54.10 m2, pirmais stāvs, dzīvoklis pielāgots personām ar pārvietošanās
grūtībām) uz Zītari 5 dz.17, Tumšupe Ropažu novads (kopējā platība 54.90 m2, otrais
stāvs) līdz 16.07.2012.
4. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5 dz.17, īres
līgumu ar Sabīnu Mitroškinu uz laiku no 16.07.2012. līdz 31.10.2012.
5. Sabīnai Mitroškinai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas
brīža.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu:
 Sabīnai Mitroškinai, /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 31.05.2012. saņemto Ineses
Bergas, p.k. /personas kods/, deklarētas /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 dz.20, Tumšupe, Ropažu novadā, 04.06.2012.
tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo jautājumu
komitejas sēdi 13.06.2012. plkst. 17.30, lai izteiktu savu viedokli un sniegtu
paskaidrojumu par ilgstošu īres līguma nepagarināšanu. I.Berga ieradās uz Sociālo
jautājumu komiteju un sniedza sekojošu informāciju:
 /sniegtā informācija/,
Tiek izskaidrots, ka ir nepieciešams sekot līdzi īres līguma termiņam un pamatojoties uz
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
un, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dz. 20, īres
līgumu ar Inesi Bergu uz laiku no 01.08.2011. līdz 31.01.2012. un no 01.02.2012.
līdz 31.07.2012.
2. Inesei Bergai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu:
 Inesei Bergai, /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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4. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 16.04.2012. saņemto Gunas
Kvaseles, p.k. /personas kods/, deklarētas /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 dz.21, Tumšupe, Ropažu novadā, 03.05.2012.
Gunai Kvaselei tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo
jautājumu komitejas sēdi 16.05.2012. plkst. 16.00, lai izteiktu savu viedokli. G.
Kvasele uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi neieradās un nepaziņoja par neierašanās
iemesliem. 16.05.2012. Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas sēdes
lēmums, aicināt G.Kvaseli atkārtoti uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi 13.06.2012.
Gunai Kvaselei 04.06.2012. tika nosūtīts atkārtots aicinājums ierasties uz Ropažu
novada domes Sociālo jautājumu komitejas sēdi 13.06.2012. plkst. 16.00 G.Kvasele
ieradās uz Sociālo jautājumu komiteju un sniedza sekojošu informāciju:
 /sniegtā informācija/,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, un, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.06.2012. sēdes atzinumu
Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5 dz.21, īres
līgumu ar Gunu Kvaseli uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. Gunai Kvaselei noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu:
 Gunai Kvaselei, /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 23.05.2012. saņemto Māra
Lurina, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 3 dz.61, istaba Nr.3, Silakrogs, Ropažu
novadā, 04.06.2012. Mārim Luriņam tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu
novada domes Sociālo jautājumu komitejas sēdi 13.06.2012. plkst. 17.00, lai sniegtu
skaidrojumus par nodarbošanos un ienākumiem. M.Luriņš ieradās uz Sociālo
jautājumu komitejas sēdi un sniedz sekojošu informāciju:
 /sniegtā informācija/,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta trešo daļu, „pašvaldības institūcijai ir tiesības atteikt sociālā dzīvokļa īres līguma
atjaunošanu, ja persona( ģimene) ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli. Pašvaldības
atteikumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu persona var pārsūdzēt tiesā” un Ropažu
novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr. 28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Ropažu novadā, IV daļas 10 punktu „Sociālo dzīvokli it tiesības īrēt personai (ģimenei), kura
ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens
no šādiem nosacījumiem:
10.1 attiecībā uz to ir stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas
saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri”,
10.2. tā īrē pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;
10.3. pertsona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo platību;
10.4. ja dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav
iespējams izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu”
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izvērtējot to, ka Māris Luriņš nav ne trūcīga, ne maznodrošināta persona un, saskaņā ar
Sociālo jautājumu komitejas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav, „Atturas”-1 balss
(K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pamatojoties uz to, ka Māris Luriņš zaudējis tiesības īrēt sociālo dzīvokli, bet ir
nepieciešams uzlabot savu sociālo situāciju, sakārtot dokumentus braucienam
darbā ārzemēs, atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Silakrogs,
Priedes 3, dz.61, istaba Nr. 3, uz 3 mēnešiem no 01.06.2012. līdz 31.08.2012.
2. Mārim Luriņam noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu:
 Mārim Lurinam, /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 21.05.2012. saņemto Sanitas
Iļjinas, p.k./personas kods/, deklarētas /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 5 dz.1, istaba Nr.2, Silakrogs, Ropažu novadā
(īres līgums beidzies 31.05.2012.). Sanitai Iļjinai 04.06.2012. tika nosūtīts aicinājums
ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas sēdi 13.06.2012. plkst.
17.15, lai izteiktu savu viedokli par sociālā dzīvokļa īri. S.Iļjina ieradās uz Sociālo
jautājumu komitejas sēdi un sniedz sekojošu informāciju:
 /sniegtā informācija/,
Tiek izskaidrots, ka sociālais dzīvoklis ir palīdzība uz laiku.
 /sniegtā informācija/,
Jautāta par to, ko darītu, ja īres līgums netiktu pagarināts?
 /sniegtā informācija/,
Tiek izskaidrots, ka īres līgums netiks pagarināts.
 Persona apgalvo, ka līdz 10.07.2012. varētu atbrīvot sociālo dzīvojamo platību.
 Apņemas nodot atslēgas Sociālajā dienestā, kad sociālā dzīvojamā platība tiks
atbrīvota,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta trešo daļu, „pašvaldības institūcijai ir tiesības atteikt sociālā dzīvokļa īres līguma
atjaunošanu, ja persona (ģimene) ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli. Pašvaldības
atteikumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu persona var pārsūdzēt tiesā” un Ropažu
novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr. 28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Ropažu novadā, IV daļas 10 punktu „Sociālo dzīvokli it tiesības īrēt personai (ģimenei), kura
ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens
no šādiem nosacījumiem:
10.1 attiecībā uz to ir stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas
saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri”,
10.2. tā īrē pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;
10.3. persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo platību;
10.4. ja dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav
iespējams izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu”.
Izvērtējot to, ka Sanita Iļjina nemaksāja par elektroenerģiju, sakarā ar ko ir atslēgta elektrība,
neseko īres maksājumiem, sociālā dzīvoklī lietoja alkoholu, ka rezultātā 07.03.2012. ar
Ropažu Bāriņtiesas lēmumu no ģimenes tika izņemts mazgadīgs bērns, kuram ir nodrošināta
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ārpusģimenes aprūpe un, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.06.2012. sēdes atzinumu
Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pamatojoties uz to, ka Sanita Iļjina zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
neatjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Silakrogs, Priedes 5 dz.1,
istaba Nr. 2, īres līgumu ar Sanitu Iļjinu.
2. Sanitai Iļjinai atbrīvot sociālo dzīvokli Priedes 5, dz.1, istaba Nr. 2, divu nedēļu laikā
no lēmuma saņemšanas brīža līdz 10.07.2012.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu:
 Sanitai Iļjinai, /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 08.06.2012. saņemto Tatjanas
Lukaševičas, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Rīgas iela 12 dz.17, istaba Nr. 2, Ropaži. 08.06.2012.
mutiski tika aicināta ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas
sēdi 13.06.2012. plkst. 15.00, lai izteiktu savu viedokli. Tatjana Lukaševica ieradās uz
Sociālo jautājumu komiteju un sniedza sekojošu informāciju:
 T.Lukaševiča izsaka viedokli, ka pati vairs nevēlas dzīvot sociālajā dzīvoklī
Rīgas iela 12-17, istabaNr. 2, Ropaži, Ropažu novads un uzraksta iesniegumu
par atteikšanos no sociālā dzīvokļa;
 Apgalvo, ka ir nomaksājusi visus rēķinus;
 Apgalvo, ka ir mainījušies dzīves apstākļi, ir kur dzīvot;
 T.Lukaševiča solās līdz 01.07.2012. atbrīvot sociālo dzīvokli,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu un, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.06.2012. sēdes atzinumu
Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pamatojoties uz to, ka Tatjana Lukaševica zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli
(īres līgums beidzies 30.04.2012.), neatjaunot sociālās dzīvojamās platības Rīgas iela
12 dz.17, istaba Nr. 2, Ropaži, Ropažu novadā, īres līgumu ar Tatjanu Lukaševicu.
2. Tatjanai Lukaševicai atbrīvot sociālo dzīvokli Rīgas iela 12 dz.17, istaba Nr. 2, līdz
01.07.2012.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu:
 Tatjanai Lukaševičai, /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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3.§
Par sociālā dzīvokļa maiņu
04.06.2012. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests Aļģimantam Lipštam, p.k.
/personas kods/, deklarēts /adrese/ un A.Lipšta dēlam Dainim Lipštam, kurš dzīvo /adrese/,
tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas sēdi
13.06.2012. plkst. 16.30, lai izteiktu savu viedokli par sociālā dzīvokļa īri. A.Lipšts un
D.Lipšts ieradās uz Sociālo jautājumu komitejas sēd. Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska
informē, ka A.Lipšts nemaksā par komunālajiem maksājumiem, aizmirst, kad pēdējo reizi
maksājis par gāzi. Par nemaksāšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 5 dz.5, Silakrogs, Ropažu
novads ir atslēgta elektrība. A.Lipštam un D.Lipštam tika izskaidrots, ka sociālais dzīvoklis
būs jāatbrīvo, jo tas tiks pārveidots par multifunkcionālu sociālā atbalsta dienas centru, otrs
iemesls ir tāds, ka A.Lipšts nemaksā par komunālajiem maksājumiem. A.Lipšts un viņa dēls
sniedz sekojošu informāciju un izsaka sekojošu viedokli:
 /viedoklis/.
A.Lipšts tiek iepazīstināts ar iespēju samainīt sociālo dzīvokli no Priedes 5 dz.1, istaba Nr. 3,
Silakrogs, Ropažu novads uz Rīgas iela 12, dz.17, istaba Nr. 2, Ropaži, Ropažu novads un
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu un, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.06.2012. sēdes atzinumu
Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piedāvāt Aļģimantam Lipštam mainīt sociālo dzīvokli Priedes 5, dz. 1, istaba Nr.3,
Silakrogs, Ropažu novads, uz sociālo dzīvokli Rīgas iela 12, dz.17, istaba Nr.2,
Ropaži, Ropažu novads.
2. Sociālo dzīvokļu maiņu veikt līdz 01.08. 2012.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu:
 Dainim Lipštam, /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4.§
Par 30.05.2012. Ropažu novada domes lēmuma Nr.10§2 „Par īres līguma atjaunošanu
sociālajā dzīvoklī maiņu”, grozījumiem
Sakarā ar to, ka 30.05.2012. Ropažu novada domes lēmuma Nr.10 2§ 4. daļā ir
radusies kļūda norādot dzīvokļa numuru un, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas
13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt Ropažu nobada domes 30.05.2012. lēmuma Nr. 10 § 2, 4. daļas 1. punktu
„Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dz. 15, īres
līgumu ar Zitu Birziņu uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012. „
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2. Izteikt jaunā redakcijā, norādot pareizo dzīvokļa numuru – „Atjaunot sociālās
dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5 dz.2, īres līgumu ar Zitu
Birziņu uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.”
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmuma nosūtīšanu:
 Zitai Birziņai, /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par Zigurda Engela iesniegumu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 10.05.2012. saņemto Zigurda
Engela, p.k. /personas kods/, deklarēts dzīves vietā /adrese/, līdz 2011. gada decembrim
faktiskā dzīves vieta „Kaķenieki”, Jelgavas rajons, iesniegumu ar lūgumu piešķirt sociālo
dzīvojamo platību, blakus meitai Mārai Engelai /adrese/, vienu istabu, sakarā ar to, ka
deklarētā dzīves vieta /adrese/ pirms daudziem gadiem ir nodegusi, bet faktiskajā dzīves vietā
nav iespējams dzīvot, jo dzīvojamās platības „Kaķenieki”, Jelgavas rajons saimniece mirusi.
Lai izvērtētu personas reālo dzīvojamās platības jautājumu, Z.Engels tika aicināts ierasties
09.11.2011. uz Sociālo jautājumu komiteju. Z.Engels telefoniski paziņoja, ka ierasties
norādītajā laikā nevar un lūdza norunāto sarunu pārcelt uz decembri. Atkārtoti Z.Engels tika
aicināts uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi 07.12.2011.
Z.Engels uz 07.12.2011. Sociālo jautājumu komitejas sēdi nebija ieradies.
06.01.2012. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests saņēma Z.Engela vēstuli, ar
paskaidrojumu, ka uz sociālo jautājumu komitejas sēdi 07.12.2011. nevarēja ierasties, jo
vēstuli saņēmis par vēlu.
06.01.2012. Sociālais dienests nosūtīja uzaicinājumu Z.Engelam ierasties uz sociālo
jautājumu komitejas sēdi 11.01.2012. plkst. 15.00.
Z.Engels uz 11.01.2012. Sociālo jautājumu komitejas sēdi neieradās un nepaziņoja
neierašanās iemeslus.
05.06.2012. Z.Engelam kopā ar meitām tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada
domes Sociālo jautājumu komitejas sēdi 13.06.2012. plkst. 15.30, lai izteiktu savu viedokli
par sociālā dzīvokļa piešķiršanas nepieciešamību.
Z.Engels, viens, bez meitām, ieradās uz sociālo jautājumu komitejas sēdi un sniedza savu
viedokli par sociālā dzīvokļa nepieciešamību:
 /sniegtā informācija/,
Jautāts par to, vai ir domājis par dzīvokļa īrēšanu,
 Z.Engels apgalvo: „Būs vien jāmeklē”.
 Z.Engels apgalvo, ka varētu dzīvot arī nelabiekārtotā dzīvoklī, ja būtu meitu tuvumā,
lai viņas varētu palīdzēt sagādāt malku.
 Z.Engels apgalvo, ka no piedāvātās pašvaldības dzīvojamās platības bija atteicies, jo
dzīvoklis bija nolaists.
Tiek ieteikts meklēt īres variantus meitas G.Bengas dzīves vietas tuvumā, Kākciemā, Ropažu
novadā.
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr. 28 „Sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā, IV daļas 10 punktu „Sociālo dzīvokli it tiesības
īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un
uz kuru ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:
10.1 attiecībā uz to ir stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas
saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri”,
10.2. tā īrē pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;
10.3. persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo platību;
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10.4. ja dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav
iespējams izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu” un saskaņā ar
Sociālo jautājumu komitejas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt Z.Engelu no sociālo dzīvokļu rindas, jo persona nekvalificējas normatīvajos
aktos noteiktajiem kritērijiem.
2. Ieteikt Z.Engelam īrēt dzīvojamo platību no privātīpašniekiem.
3. Ieteikt Z.Engela meitām apsvērt iespēju tēvu iekārtot ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu:
 Zigurdam Engelam, /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.§
Par Dzintras Štraupas iesniegumu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 14.05.2012. saņemto Dzintras
Štraupas, p.k. /personas kods/, deklarēta dzīves vietā /adrese/, iesniegumu ar lūgumu piešķirt
citu dzīvojamo platību un reģistrēt sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā, sakarā ar to, ka
dzīvoklim Tumšupe 3dz.14, Tumšupe, Ropažu novads, ir bijusi izsole, un jaunais īpašnieks ir
bijis apskatīties dzīvokli un brīdinājis, ka līdz maija beigām ir jāatbrīvo dzīvoklis.
Dzintra Štraupa ir reģistrēta bezdarbniece, vīrs Albīns Štraups ir pensionārs. Izvērtējot
ģimenes ienākumus, ģimenei 12.01.2012. tika izsniegta izziņa Nr. 24 par atbilstību trūcīgas
ģimenes statusam. Izziņas darbības laiks no 01.01.2012. līdz 30.06.2012. un saskaņā ar
Sociālo jautājumu komitejas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Dzintras Štraupas ģimeni Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un
sociālo māju reģistrā, bet, pienākot rindai, atkārtoti izvērtējot atbilstību normatīvajiem
aktiem.
2. Ieteikt Dz.Štraupai meklēt iespējas īrēt dzīvojamo platību no privātpersonas.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu;
 Dzintrai Štraupai, /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
7.§
Par Intas Novikas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 29.05.2012. saņemto Ilo Blūma, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par Intas Novikas, pers. kods /personas kods/, (turpmāk tekstā –
Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Endzeliņi” dz.2, Podkājas, Ropažu novads,
anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 13.05.2012. sēdē (Prot. Nr.6):
konstatēja –
 No 16.10.2006. Intas Novikas deklarētā dzīvesvieta ir „Endzeliņi” dz.2,
Podkājas, Ropažu novadā;
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
01.06.2012 ierakstītā sūtījumā nosūtīja Intai Novikai uz viņas deklarēto
dzīvesvietu „Endzeliņi” dz.2, Podkājas, Ropažu novads, LV 2135,
uzaicinājumu (Nr. 11-4/25) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada
11.jūnijam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas tiesisko pamatu
apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Endzeliņi” dz. 2, Podkājas, Ropažu novads,
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 11.06.2012. Inta Novika neieradās un telefoniski nav informējusi par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Endzeliņi”
dz. 2, Podkājas, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –


Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
 Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde
paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu” un, saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Intas Novikas, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Endzeliņi” dz.2, Podkājas, Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ilo Blūmam uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Intai Novikai uz deklarēto
dzīvesvietu „Endzeliņi” dz.2, Podkājas, Ropažu novads, LV 2135;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6,
Rīga LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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8.§
Par Aivara Skurbes deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 29.05.2012. saņemto Ilo Blūma, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par Aivara Skurbes, pers. kods /personas kods/, (turpmāk tekstā
– Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Endzeliņi 1” dz. 2, Tumšupe, Ropažu
novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 13.05.2012. sēdē (Prot. Nr.6):
konstatēja –
 No 12.09.1994. Aivara Skurbes deklarētā dzīvesvieta ir „Endzeliņi 1” dz. 2,
Tumšupe, Ropažu novadā;
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
01.06.2012 ierakstītā sūtījumā nosūtīja Aivaram Skurbem uz viņa deklarēto
dzīvesvietu „Endzeliņi 1” dz. 2, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135,
uzaicinājumu (Nr. 11-4/24) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada
11.jūnijam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu
apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Endzeliņi 1” dz. 2, Tumšupe, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 11.06.2012. Aivars Skurbe neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Endzeliņi
1” dz. 2, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –


Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
 Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde
paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Aivara Skurbes, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Endzeliņi 1” dz. 2, Tumšupe, Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ilo Blūmam uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Aivaram Skurbem uz deklarēto
dzīvesvietu „Endzeliņi 1” dz. 2, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6,
Rīga LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.§
Par Renātes Kleines un nepilngadīgā Ričarda Radiņa deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 28.05.2012. saņemto SIA „Promat Lat”, reģ. Nr.
40103235197, iesniegumu Nr. 424/2012 par Renātes Kleines, pers. kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) un Ričarda Radiņa, personas kods 071208 – 22159, kura tiesiskais
pamats dzīvesvietas deklarēšanai ir norādīta radniecība ar Renāti Kleini, sniegto ziņu par
deklarētās dzīvesvietas „Priedes 7” dz.15, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdē (Prot. Nr.6):
konstatēja –
 No 19.01.2009. Renātes Kleines un no 16.11.2009. Ričarda Radiņa deklarētā
dzīvesvieta ir „Priedes 7” dz. 15, Silakrogs, Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
01.06.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Renātei Kleinei uz viņas deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 7” dz. 15, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133,
uzaicinājumu (Nr. 11-4/23) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.
gada 11. jūnijam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas un Ričarda
Radiņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 7”
dz. 15, Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
 Līdz 11.06.2012. Renāte Kleine neieradās un telefoniski nav informējusi par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 7”
dz. 15, Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –


Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
 Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde
paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Renātes Kleines, pers. kods 190370 - 10908, un Ričarda Radiņa, personas kods
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071208 – 22159, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Priedes 7” dz.15, Silakrogs,
Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 SIA „Promano Lat” uz adresi Ropažu iela 10, Rīga, LV 1039;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Renātei Kleinei uz deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 7” dz.15, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6,
Rīga LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§
Par Vinetas Bruniņas un Personas nepilngadīgā bērna Everitas Bruniņas
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.05.2012. saņemto Ropažu novada pašvaldības
Sociālā dienesta centra „Dzīpari”, iesniegumu Nr. 1-13.1/88 par Vinetas Bruniņas, pers.
kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) un Personas nepilngadīgā bērna Everitas
Bruniņas, personas kods /personas kods/, sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Zītari 5”
dz.22, Tumšupe, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdē (Prot. Nr.6):
konstatēja –
 No 11.01.2006. Vinetas Bruniņas un Everitas Bruniņas deklarētā dzīvesvieta ir
„Zītari 5” dz.22, Tumšupe, Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
30.05.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Vinetai Bruniņai uz viņas deklarēto
dzīvesvietu „Zītari 5” dz.22, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135,
uzaicinājumu (Nr. 11-4/18) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada
11.jūnijam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas un Personas
nepilngadībā bērna tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā
„Zītari 5” dz.22, Tumšupe, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 11.06.2012. Vineta Bruniņa neieradās un telefoniski nav informējusi par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Zītari 5”
dz.22, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –


Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
 Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde
paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
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atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Vinetas Bruniņas, pers. kods /personas kods/, un Everitas Bruniņas, personas
kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Zītari 5” dz.22,
Tumšupe, Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram „Dzīpari” uz adresi Rīgas
iela 13, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Vinetai Bruniņai uz deklarēto
dzīvesvietu „Zītari 5” dz.22, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6,
Rīga LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.§
Par Vasilija Domra deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 24.05.2012. saņemto Sergeya Domra, personas
kods /personas kods/, iesniegumu par Vasilija Domra, pers. kods /personas kods/, (turpmāk
tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Priedes 3” dz.72, Silakrogs,
Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdē (Prot. Nr.6):
konstatēja –
 No 02.05.2012. Vasilija Domra deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 3” dz.72,
Silakrogs, Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
30.05.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Vasilijam Domram uz viņa deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 3” dz.72, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133,
uzaicinājumu (Nr. 11-4/19) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada
11.jūnijam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu
apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 3” dz.72, Silakrogs,
Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 11.06.2012. Vasilijs Domra neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 3”
dz.72, Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –


Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
 Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde
paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
17

dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Vasilija Domra, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 3” dz.72, Silakrogs, Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Sergeyam Domram uz deklarēto dzīvesvietu „Priedes 3” dz.72, Silakrogs,
Ropažu novads;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Vasilijam Domram uz deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 3” dz.72, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6,
Rīga LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§
Par Jura Krastiņa deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 28.05.2012. saņemto Nadeždas Birziņas, personas
kods /personas kods/, iesniegumu par Jura Krastiņa, pers. kods /personas kods/, (turpmāk
tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Mildēni” dz.6, Kākciems, Ropažu
novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdē (Prot. Nr.6):
konstatēja –
 No 05.06.2008. Jura Krastiņa deklarētā dzīvesvieta ir „Mildēni” dz.6,
Kākciems, Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
30.05.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Jurim Krastiņam uz viņa deklarēto
dzīvesvietu „Mildēni” dz.6, Kākciems, Ropažu novads, LV 2135,
uzaicinājumu (Nr. 11-4/20) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada
11.jūnijam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu
apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā „Mildēni” dz.6, Kākciems, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 11.06.2012. Juris Krastiņš neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Mildēni”
dz.6, Kākciems, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –






Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde
paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
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Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Jura Krastiņa, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Mildēni” dz.6, Kākciems, Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Nadeždai Birziņai uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Jurim Krastiņam uz deklarēto
dzīvesvietu „Mildēni” dz.6, Kākciems, Ropažu novads, LV 2135;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6,
Rīga LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§
Par Kaspara Vilnīša deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 28.05.2012. saņemto SIA „Promano Lat”, reģ. Nr.
40103235198, iesniegumu Nr. 423/2012 par Kaspara Vilnīša, pers. kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Priedes 1” dz.36,
Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdē (Prot. Nr.6):
konstatēja –
 No 09.12.2003. Kaspara Vilnīša deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 1” dz.36,
Silakrogs, Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
30.05.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Kasparam Vilnītim uz viņa deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 1” dz.36, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133,
uzaicinājumu (Nr. 11-4/22) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada
11.jūnijam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu
apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 1” dz.36, Silakrogs,
Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 11.06.2012. Kaspars Vilnītis neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 1”
dz.36, Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –






Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde
paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
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2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Kaspara Vilnīša, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 1” dz.36, Silakrogs, Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 SIA „Promano Lat” uz adresi Ropažu iela 10, Rīga, LV 1039;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Kasparam Vilnītim uz deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 1” dz.36, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6,
Rīga LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14.§
Par Kristīnes Vilnītes deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 28.05.2012. saņemto SIA „Promano Lat”, reģ. Nr.
40103235198, iesniegumu Nr. 423/2012 par Kristīnes Vilnītes, pers. kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Priedes 1” dz.36,
Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdē (Prot. Nr.6):
konstatēja –
 No 21.07.2011. Kristīnes Vilnītes deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 1” dz.36,
Silakrogs, Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
30.05.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Kasparam Vilnītim uz viņa deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 1” dz.36, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133,
uzaicinājumu (Nr. 11-4/21) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada
11.jūnijam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas tiesisko pamatu
apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 1” dz.36, Silakrogs,
Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 11.06.2012. Kristīne Vilnīte neieradās un telefoniski nav informējusi par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 1”
dz.36, Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –




Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde
paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
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Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Kristīnes Vilnītes, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 1” dz.36, Silakrogs, Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 SIA „Promano Lat” uz adresi Ropažu iela 10, Rīga, LV 1039;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Kristīnei Vilnītei uz deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 1” dz.36, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6,
Rīga LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
Izskatot 28.05.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Zinta Zaltāna, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2012. gadam, kā
otrās (2) grupas invalīdam un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
 iesniegumu;
 otrās (2) grupas invaliditāte līdz 07.02.2013, apliecības Nr. 552830;
 nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012. gadam un konstatē:
- Zintim Zaltānam, deklarētā dzīves vieta – „Bajāri 1”, Bajāri, Ropažu novads,
LV-2135,
- algotu darbu nestrādā,
- īpašumā nekustamais īpašums „Bajāri 1”, kadastra Nr. 8084-018-0193;
- nekustamā īpašuma nodoklis 2012. gadam aprēķināts Ls -19.41,
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav,
- īpašumā saimnieciskā darbība netiek veikta.
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes
Saistošo noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Ropažu novadā” (26.01.2011. sēdes lēmuma prot. Nr.2&19), 2. punkta 2.3.1.
apakšpunktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 %
apmērā nestrādājošam 2. grupas invalīdam, kā arī pamatojoties uz šo noteikumu 1.4. punktu
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots ar taksācijas gada nākamo maksāšanas
termiņu un, saskaņā ar Finanšu komitejas 19.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
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atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Samazināt Zintim Zaltānam, personas kods /personas kods/,, dzīv. /adrese/, par
nekustamo īpašumu „Bajāri 1”, nekustamā īpašuma nodokli par Ls 4,84 (par periodu
no 01.07.2012. līdz 31.12.2012.).
2. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
 Nodokļu administratorei A. Bernhardei,
 Finanšu un grāmatvedības daļai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīgā, LV –1010)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu LAP ELFLA projektam „Ropažu viduslaiku pils
pilsdrupu teritorijas labiekārtošana”
Pamatojoties uz biedrības „Rodenpois” valdes locekļa Andreja Plandera iesniegumu
par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu LAP ELFLA projektam „Ropažu viduslaiku pils
pilsdrupu teritorijas labiekārtošana” un pamatojoties uz likumu „Par Pašvaldībām” 15.panta,
1. daļas 6. punktu, kā arī 2011. gada 25. oktobra sēdes lēmumu Nr. 18 §1, ar kuru tika
piešķirts līdzfinansējums biedrībai „Rodenpois” Ls 1000,00 un Lauku Atbalsta Dienesta
lēmumu, kurā mainīta publiskā finansējuma kopējais apmērs un, saskaņā ar Finanšu komitejas
19.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atsaukt 2011. gada 25. oktobra domes lēmumu Nr.18, §1.
2. Piešķirt līdzfinansējumu (pēc projekta realizācijas dokumentu iesniegšanas)
biedrībai „Rodenpois” reģ. nr. 40009090023, jur. adrese – „Kristāli” dz.6, Ropaži,
Ropažu novads, LAP ELFLA projektam „Ropažu viduslaiku pils pilsdrupu teritorijas
labiekārtošana”, realizācijai 10% apmērā - Ls 563,05 no projekta kopējām
attiecināmām izmaksām ( Ls 5490,00, t.sk. PVN), paredzot līdzfinansējumu 2012.
gada attīstības budžeta līdzekļos.
Rādītāji
LVL
Kopējās izmaksas
5630,54
t.sk. attiecināmās izmaksas
5630,54
Pašvaldības līdzfinansējums
563,05 (10% no attiecināmām izmaksām )
Publiskais finansējums
5067,49 (90% no attiecināmām izmaksām )
t.sk. neattiecināmās izmaksās no 0.00
pašvaldības budžeta līdzekļiem
Pašvaldības
kopējais 563,05
līdzfinansējums
3. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim izstrādāt un noslēgt līgumu ar biedrību
„Rodenpois” par projekta līdzfinansējumu.
4. Finanšu un grāmatvedības daļai pārskaitīt finanšu līdzekļus Ls 563,05 apmērā 5. darba
dienu laikā pēc projekta realizācijas apliecinošu dokumentu (kopiju) un rēķina
saņemšanas no biedrības „Rodenpois”.
5. Pēc lēmuma pieņemšanas lēmumu nosūtīt:
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Biedrībai „Rodenpois”;
Pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai;
Attīstības daļai.

17.§
Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.2
”Par Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžetu „
Pamatojoties uz LR likumu „ Par pašvaldībām „ 21. panta 2. punktu un 46. punktu,
nepieciešamību izvērtēt 2012. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi, investīciju
ieguldījumu izmaiņas un, saskaņā ar Finanšu komitejas 19.06.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, L.L.Batarevska,
I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav, „Atturas”- 3 balsis (I.Gailīti,
K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 27.06.2012. saistošos noteikumus Nr. 8 „ Par
grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.2 „
Par Ropažu novada pašvaldības 2012.gada budžetu „ veicot sekojošus grozījumus:
1.1.Pamatbudžets:
Ieņēmumi :
- palielināt ieņēmumu daļu „ Pašvaldības nodevas” ( kods 9.5.2.9.) par summu Ls 4000:
- palielināt ieņēmumu daļu „Valsts budžeta transferti „ ( kods 18.6.1.0; 18.6.2.0;
18.8.1.2.) par summu Ls 7059;
- samazināt ieņēmumu daļu „Valsts budžeta transferti „ ( 18.6.9.0 - ES līdzfinansējums )
par summu Ls 17979.
Izdevumi :
- veikt grozījumus struktūrvienību un pašvaldības iestāžu plānotajos izdevumos pa
izdevumu klasifikācijas kodiem,
- veikt grozījumus sadaļā „ Investīcijas ” saskaņā ar plānotām izmaiņām investīciju
ieguldījumos.
1.2. Speciālais budžets:
Ceļa fonds:
- novirzīt rezerves fonda līdzekļus Ls 4075 ceļa Jasmīni-Ozoliņi-Lielkangari 2.8 km
remontam;
- novirzīt rezerves fonda līdzekļus Ls 1000,00 asfalta seguma iegāde gājēju celiņš
Ropažu centrs – sociālas aprūpes centrs Ropaži.
Dabas resursa nodokļa līdzekļi :
- palielināt ieņēmumu un izdevumu daļu par Ls 1928.
2. Ropažu novada pašvaldības 27.06.2012. saistošos noteikumus Nr. 8 „ Par grozījumiem
Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2 „ Par Ropažu
novada pašvaldības 2012. gada budžetu „ stājas spēkā pēc to parakstīšanas un tie ir
brīvi pieejami Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļā,
finanšu un grāmatvedības daļā.
3. Ropažu novada pašvaldības 27.06.2012. saistošos noteikumus Nr. 8 „ Par grozījumiem
Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2 „ Par Ropažu
novada pašvaldības 2012. gada budžetu” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
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18.§
Par nekustamā īpašuma „Jugla” – 99 nodokļu samazināšanu 2012. gadam
Izskatot 12.06.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Leonarda Melāna, personas
kods /personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma “Jugla”-99 nodokļa samazinājumu
2012. gadam, kā trūcīgai ģimenei (personai) un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
 Iesniegumu;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr. 190 par atbilstību trūcīgas
ģimenes statusam no 01.06.2012. līdz 31.08.2012;
 Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012. gadam un konstatē, ka - Leonardam Melānam, deklarētā dzīves vieta – „Jugla 99”, Podkājas, Ropažu
novads, LV-2135;
- ilgstoši ir bezdarbnieks;
- īpašumā nekustamais īpašums „Jugla 99”, kadastra Nr. 8084-004-0057;
- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2012. gadam aprēķināts Ls 18.63;
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes
Saistošo noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Ropažu novadā” (26.01.2011. sēdes lēmuma prot. Nr. 2&19), 2.punkta 2.2.2.
apakšpunktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 %
apmērā personai, kurai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi un, saskaņā
ar Finanšu komitejas 19.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Samazināt Leonardam Melānam, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/,
nekustamā īpašuma nodokli par Ls 3.26 (par periodu no 01.06.2012. līdz
31.08.2012.);
2. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei veikt nekustamā īpašuma nodokļa
pārrēķinu un maksāšanas paziņojuma izsūtīšanu.
3. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
 Izpilddirektoram;
 Finanšu un grāmatvedības daļai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīgā, LV –1010)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.§
Par līdzekļu pārvirzīšanu Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas 2. stāva projektēšanas
avansa maksājumam
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora I.Grigorjeva 2012. gada 11. jūnija
iesniegumu Nr. 126 par naudas līdzekļu pārvirzīšanu Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas
otrā stāva projektēšanas avansa maksājumam un, saskaņā ar Finanšu komitejas 19.06.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
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1. Pārvirzīt Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžetā Zaķumuižas pamatskolas
pirmsskolas grupas izveidei un uzturēšanai rezervētos līdzekļus līdz 4000,00 LVL
apmērā Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas otrā stāva projektēšanas avansa
maksājumam atbilstoši projektēšanas konkursā noskaidrotajam avansa līdzekļu
pieprasījumam.
2. Lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Zaķumuižas pamatskolas direktoram.

20.§
Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu
kārtību 2012. gadā
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā iesniegto līgumu par izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu savstarpējo norēķinu kārtību, un Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju
reģistrācijas speciālistes D.Malnačas Ropažu novadā deklarēto personu saskaņotiem
sarakstiem un Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas
A.Rubenes saskaņotām izmaksu tāmēm un, saskaņā ar Finanšu komitejas 19.06.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt līgumu ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi par pašvaldības
izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu 2012. gadā savstarpējo norēķinu kārtību no
01.05.2012. līdz 31.12.2012.;
2. Apstiprināt līgumu ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi par pašvaldības izglītības
iestāžu sniegto pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.04.2012.
līdz 31.12.2012.;
3. Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.

21.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājai Margaritai Maksimovai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E. Eglājas priekšlikumu
un Jeļenas Maksimovas (adrese „Jaunārēni”, Kākciems, Ropažu novads, LV2135) vēstuli ar
lūgumu finansiāli atbalstīt viņas meitu, Ropažu novada iedzīvotāju Margritu Maksimovu,
p.k. /personas kods/, dzīvojošu /adrese/ un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 6. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un, saskaņā ar Finanšu komitejas
19.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un, pēc rēķina saņemšanas, pārskaitīt 80Ls biedrībai ”Fudzi sporta klubs”
reģ. Nr 40008073430, jur. adrese Salnas iela 20 - 19, Rīga, LV -1021, konta nr. A/S
Hansa Banka, LV27UNLA0050003849907 Margaritas Maksimovas, personas kods
/personas kods/, adrese /adrese/ sacensību izdevumu daļējai segšanai no Ropažu
sporta centra 2012. gada budžeta līdzekļiem.
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2. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
 Jeļenai Maksimovai, adrese /adrese/;
 „Fudzi sporta klubam”, reģ. Nr. 40008073430, jur. adrese Salnas 20-19, Rīga
LV-1021;
 Ropažu sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai

22.§
Par jumta remontu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Dzīpari” (sociālais dienests)
Rīgas iela13, Ropaži, Ropažu novads, „Veikals Nr.2”, Mucenieki,
„Jaunceltnes 2”, k.6 dz.8, Mucenieki
Izskatot Sarmītes Cibuļskas, Ropažu novada sociālā dienesta vadītājas, iesniegumu un
sūdzības par regulāru telpu noplūšanu pēc lietusgāzēm, kā arī veikto vairākkārtējo apsekošanu
un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
 Sociālā dienesta darbinieku sūdzības par nekvalitatīvo jumta segumu, kā rezultātā
tiek regulāri pēc lietus nopludinātas iekštelpas;
 Iesniegums 2011. gada 29. septembrī par ūdens noplūdi, no jumta, darba telpās;
 Apsekošana 2012. gada 22. maijā sociālā dienestā “Dzīpari” pēc lietus gāzēm un
konstatēts, ka iebrukuši piekārtie griesti pēc to izmirkšanas (pievienots
apsekošanas akts);
 Līgums ar Alvi Bērziņu par Sociālā dienesta jumta remonta kontroltāmes
izgatavošanu ir 2-18.3.1/50;
 Iesniegta tāme, ko izpildījis Alvis Bērziņš, sertifikāta Nr. 20-4490 (ēku būvdarbu
vadīšana un būvuzraudzība).
1. Pie demontāžas darbiem jākonstatē siltumizolācijas stāvoklis un, vai ir iebūvēta
pretvēja plēve. Nepieciešamības gadījumā, ja minēto konstrukcijas daļu stāvoklis ir
neapmierinošs, iespējami papildus izdevumi (aptuveni Ls 5000) un saskaņā ar Finanšu
komitejas 19.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6.
2. Sociālajam dienesta centram „Dzīpari” neizmantotos finanšu līdzekļus novirzīt
„Veikala Nr.2”, Mucenieki un/vai „Jaunceltnes 2” k.6 dz.8, Mucenieki,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, L.L.Batarevska,
I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- 1
balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram Jurim Putniņam;
2. Pēc naudas līdzekļu piesaistes organizēt iepirkuma procedūru cenu aptaujai;
3. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar būvnieku;
4. pēc augstākminēto punktu izpildes izpilddirektoram organizēt līguma slēgšanu:
 par būvuzraudzību;
 par būvniecību ar būvnieku;
5. Paredzēt naudas rezervi neparedzētiem darbiem pie jumta seguma atsegšanas.
6. Sociālajam dienesta centram „Dzīpari” neizmantotos finanšu līdzekļus novirzīt
„Veikala Nr.2”, Mucenieki un/vai „Jaunceltnes 2” k.6 dz.8, Mucenieki.
23.§
Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Sociālā dienesta Zaķumuižas filiālei paredzēto
telpu remontam Zaķumuižas kluba ēkas telpās
Pamatojoties uz Ropažu novada domes 30.05.2012. sēdes Nr. 10 § 22 „Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu Sociālā dienesta Zaķumuižas filiālei paredzēto telpu remontam” un
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nepieciešamību veikt papildus remonta darbus (ieejas mezgla sakārtošana), izveidojot Sociālā
dienesta Zaķumuižas filiāli, Zaķumuižas kluba ēkas telpās un saskaņā ar Finanšu komitejas
19.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu (no tautsaimniecības budžeta koda 2241- ēku, telpu
remontiem paredzētiem līdzekļiem) līdz Ls 1000,00 Sociālā dienesta Zaķumuižas
filiāles izveidošanai Zaķumuižas kluba ēkās telpās Nr. 2 un Nr. 18.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam organizēt Zaķumuižas
kluba ēkas telpu Nr. 2 un Nr. 18, ieejas mezgla remontu atbilstoši piešķirtiem finanšu
līdzekļiem (kopējā summa līdz Ls 6000,00).
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu
nosūtīt:
 Ropažu sociālā dienesta centra vadītajai Sarmītei Cibuļskai;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.

24.§
Par izdevumu atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas Sarmītes Cibuļskas
iesniegumu par autotransporta izdevumu atlīdzības līguma noslēgšanu ar Ropažu novada
pašvaldības Sociālā dienesta aprūpētāju mājās Birutu Pelēķi par vieglās automašīnas NISSAN
MICRA, valsts Nr. /numurs/, izmantošanu aprūpei mājās pakalpojuma sniegšanai un, saskaņā
ar Finanšu komitejas 19.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt ar Birutu Pelēķi izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Biruta Pelēķe, personas kods /personas kods
adrese /adrese/
NISSAN MICRA
Reģistrācijas numurs

Automašīnas marka
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi

VIN
Benzīns, E95
Līdz 8 litri
Līdz 40 litri
01.07.2012 – 31.12.2012.
Ropažu novada pašvaldības Sociālais budžets

2. Uzdot juriskonsultam sagatavot izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta
izmantošanu.
3. Lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Sociālam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu pašvaldības juriskonsultam.
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25.§
Par sabiedrisko tualešu pakalpojumu un papildpakalpojumu līgumu slēgšanu Ropažu
novada pašvaldības vajadzībām
Saskaņā ar iedzīvotāju ierosinājumiem par sabiedrisko tualešu akūtu nepieciešamību
izvietošanu Ropažu ciema centra teritorijā, firmu SIA „Toi Toi” un SIA „Moduls” iesūtīto
nomas cenu piedāvājumus un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju
un ar lietu saistošos apstākļus, balsoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu,
kas paredz gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana) tika konstatēts:
1. SIA „Toi Toi” piedāvātais biotualešu nomas cenas modeļa CAP (1650x1650x2250
mm), (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) piedāvātā cena ir Ls 876.00 un tualetes
modeļa FRESH (1200x 1200x2350) mm piedāvā nomas cena ir Ls 447.00, laika
posmā no 2012. gada jūlija līdz septembrim;
2. SIA „Toi Toi” piedāvātā pirkuma cena biotualešu CAP modelim ir Ls 1880,00 + PVN
vai lietotam CAP modelim Ls 1500,00 + PVN. Modelim FRESH ir pirkuma cena ir Ls
650,00 + PVN vai Ls 530,00 + PVN lietotam modelim;
3. SIA "Modul" piedāvātās cenas tualešu konteineriem 6055x2435 ar piegādi ir Ls 9200
+ PVN un nomas maksa ar piegādi ir Ls/mēn 300 +PVN.
SIA „Toi Toi” piedāvātās cenas tualešu konteineram sākot no Ls 4200,00 + PVN lietotiem
modeļiem un Ls 7500,00 + PVN jaunam modelim, klāt nāk transporta izmaksas no Čehijas
vai Polijas aptuveni Ls 800,00 + PVN līdz Ls 1000,00 + PVN un, saskaņā ar Finanšu
komitejas 19.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izsludināt cenu aptauju un slēgt nomas līgumu ar izdevīgāko cenu piedāvājumu
atbilstoši pieprasījumam uz laika periodu no 01.07.2012. uz trīs mēnešiem, saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 5.panta 1.punktu.
2. Uzdot izpilddirektoram Jurim Putniņam organizēt lēmuma izpildi un noteikt atbildīgo
personu, kura ziņos par rezultātiem 2012.gada novembra Attīstības komitejas sēdē.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei izvēlēties un saskaņot tualešu atrašanās
vietu.

26.§
Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropažu mūzikas un mākslas skolas
„ Rodenpois „ kāpņu un kāpņu telpas remontam
Pamatojoties uz Ropažu novada domes 25.01.2012. sēdes Nr. 2 § 20 „Par finansējuma
piešķiršanu Ropažu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” kāpņu remontam” un
nepieciešamību vienlaicīgi veikt papildus remonta darbus (kāpņu telpas kosmētiskais
remonts) Ropažu mūzikas un mākslas skolā un, saskaņā ar Finanšu komitejas 19.06.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
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1. Piešķirt papildus finansējumu (no tautsaimniecības budžeta koda 2241- ēku, telpu
remontiem paredzētiem līdzekļiem) līdz Ls 1400,00 kāpņu telpas kosmētiskā remonta
veikšanai.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam organizēt Ropažu
mūzikas mākslas skolas kāpņu un kāpņu telpas kosmētisko remontu atbilstoši
piešķirtiem finanšu līdzekļiem (kopējā summa līdz Ls 3935,00).
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu
nosūtīt:
 Ropažu mūzikas mākslas skolas direktorei Daigai Jankovskai;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.

27.§
Par Ropažu novada domes deputāta I.Gailīša iesniegumu
Izskatot Ropažu novada domes deputāta I.Gailīša 04.06.2012. Ropažu novada
pašvaldībā reģistrēto iesniegumu par portatīvo datoru, kas bija nodots lietošanai uz Ropažu
novada domes priekšsēdētāja amata pildīšanas laiku ar sākotnējo vērtību Ls 558,34 un atlikusī
vērtība uz 2012. gada jūniju ir Ls 446,74. Ņemot vērā, ka Ropažu novada pašvaldība nevar
nodrošināt visus deputātus ar datoriem darba uzdevumu veikšanai un, saskaņā ar Finanšu
komitejas 19.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, L.L.Batarevska,
I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav, „Nepiedalās” – 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atteikt Ropažu novada domes deputātam I.Gailītim, nodot lietošanā uz deputāta
pilnvaru laiku portatīvo datoru.

28.§
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Attīstības centrs „Mucenieki””
Izskatot biedrības „Attīstības centrs „Mucenieki”” valdes priekšsēdētāja Normunda Vagala
18.06.2012. iesniegumu ar lūgumu atbalstīt biedrību „Attīstības centrs „Mucenieki”” un
piešķirt finanšu līdzekļus Ls 650,71 apmērā iesākto darbu „Bērnu aktīvās atpūtas laukuma
izveide ciematā Mucenieki” pabeigšanai. Projekta realizācijas gaitā, kuru Lauku atbalsta
dienests noraidīja, tika plānots izveidot vienotu kompleksu, kur atsevišķos objektus (tai skaitā
bērnu rotaļu laukumu) apvienos jaunizveidoti celiņi. biedrības „Attīstības centrs
„Mucenieki”” finanšu līdzekļi nepieciešami zemes darbu veikšanai (pielikumā tāme) un
saskaņā ar Finanšu komitejas 19.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 650,71 biedrības „Attīstības centrs „Mucenieki”” no
tautsaimniecības budžeta līdzekļiem, „Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide ciematā
Mucenieki” pabeigšanai.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu
nosūtīt:
 Biedrībai „Attīstības centrs „Mucenieki””, „Bunduļi”- 8, Mucenieki, Ropažu
novads, LV2137;
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Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam;
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai;
Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.

29.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu profesionālās ievirzes izglītības programmas
„Mūsdienu ritma mūzika” realizēšanai Ropažu mūzikas un mākslas skolā
„Rodenpois” 2012./2013., 2013./2014. m. g.
Izskatot Ropažu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” direktores D. Jankovskas
iesniegumu par papildus finansējuma piešķiršanu profesionālās ievirzes izglītības
programmas „Mūsdienu ritma mūzika” realizēšanai Ropažu mūzikas un mākslas skolā
„Rodenpois” 2012./2013. un 2013./2014. mācību gadiem, un ievērojot likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu un „Izglītības likuma” 17.panta 3.daļā noteikto
pašvaldības kompetenci izglītības jomā un saskaņā ar Izglītības kultūras un sporta komitejas
12.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu līdz Ls 1932 apmērā 2012. gada septembra – decembra
mēnešiem 1. klases „Mūsdienu ritma mūzikas” programmas realizācijai (proporcionāli
bērnu skaitam).
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu
nosūtīt:
 Ropažu mūzikas un mākslas skolai „Rodenpois”;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.
Ropažu novada domes sēdes pārtraukums 1525 – 1535

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
30.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu ar L.Kondrāti Ropažu ciema
teritorijā
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto Lāsmas Kondrātes, pers. kods /personas
kods/, dzīv. /adrese/ iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu un ievērojot likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiskas darbības un, saskaņā ar Attīstības komitejas 12.06.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt uz pašvaldības zemes gabalu Nr. 3.01. (mazdārziņš), esošo zemes nomas
līgumu ar Lāsmu Kondrāti, pers. kods /personas kods/, pēc parāda Ls 6,12 un soda
procentu nomaksas.
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2. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu saskaņā ar pielikumu
desmit dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīža.
31. §
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.Podziņu – Matuzi Ropažu
ciema teritorijā
Izskatot Sarmītes Podziņas-Matuzes, pers. kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/,
2012. gada 13. aprīļa iesniegumu par zemes gabalu iznomāšanu mazdārziņu ierīkošanai un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiskas darbības, kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai
piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība un, saskaņā ar Attīstības komitejas
12.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.07.2012. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala Nr. 3.01, platība 0,02ha, ar Sarmīti Podziņu-Matuzi,
pers. kods /personas kods/.
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Sarmīti
Podziņu-Matuzi.
3. Uzdot būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma.
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no
lēmuma parakstīšanas brīža.
6. Sarmītei Podziņai-Matuzei, pers. kods /personas kods/, līdz 31.07.2012. noslēgt nomas
līgumu, vēršoties Ropažu novada pašvaldībā pie juriskonsulta O. Ašmaņa, tālr.
67186035.
7. Ja līdz 31.07.2012. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.08.2012. zaudē spēku.
32. §
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.Joksti Ropažu ciema
teritorijā
Izskatot Sarmītes Jokstes, pers. kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/, 2012. gada
29. aprīļa iesniegumu par zemes gabalu iznomāšanu mazdārziņu ierīkošanai un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiskas darbības,
kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība un, saskaņā ar Attīstības komitejas 12.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.07.2012. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala Nr. 3.05, platība 0,02 ha, ar Sarmīti Joksti, pers.
kods 290854-11588.
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Sarmīti Joksti.
3. Uzdot būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma.
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no
lēmuma parakstīšanas brīža.
6. Sarmītei Jokstei, pers. kods /personas kods/, līdz 30.07.2012. noslēgt nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā pie juriskonsulta O.Ašmaņa, tālr. 67186035.
7. Ja līdz 31.07.2012. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.08.2012. zaudē spēku.
33. §
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.Matijuku Tumšupes ciema
teritorijā
Izskatot Ivana Matijuka, pers. kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/, 2012. gada 07.
maija iesniegumu par zemes gabalu iznomāšanu mazdārziņu ierīkošanai un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiskas darbības, kā arī saskaņā Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju
nomas maksas noteikšanas kārtība un, saskaņā ar Attīstības komitejas 12.06.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.07.2012. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala Nr. 5, platība 0,1ha ar Ivanu Matijuku, pers. kods
/personas kods/.
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Ivanu
Matijuku.
3. Uzdot būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma.
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no
lēmuma parakstīšanas brīža.
6. Ivanam Matijukam, pers. kods /personas kods/, līdz 31.07.2012. noslēgt nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā pie juriskonsulta O.Ašmaņa, tālr. 67186035.
7. Ja līdz 31.07.2012. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.08.2012. zaudē spēku
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34. §
Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu ar I.Planderi Tumšupes ciema
teritorijā
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto Ineses Planderes, pers. kods /personas
kods/, dzīv. /adrese/, iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu un likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiskas darbības,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt uz pašvaldības zemes gabalu Nr. D-206 (mazdārziņš), esošo zemes nomas
līgumu ar Ineses Planderes, pers. kods /personas kods/, ar pēc parāda 11,39 Ls un soda
procentu nomaksas.
2. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no
lēmuma parakstīšanas brīža.

35. §
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu ar R. Kozirjacku Tumšupes ciema
teritorijā
Izskatot Ritmas Kozirjackas, pers. kods /personas kods/, dzīvojošas /adrese/, 2012.
gada 05. aprīļa iesniegumu par zemes gabalu iznomāšanu mazdārziņu ierīkošanai un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiskas darbības, kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai
piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība un, saskaņā ar Attīstības komitejas
12.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.07.2012. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala Nr. 18, platība 0,1 ha ar Ritmu Kozirjacku, pers.
kods /personas kods/.
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Ritmu
Kozirjacku;
3. Uzdot būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma.
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no
lēmuma parakstīšanas brīža.
6. Ritmai Kozirjackai, pers. kods /personas kods/, līdz 31.07.2012. noslēgt nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā pie juriskonsulta O.Ašmaņa, tālr. 67186035.
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7. Ja līdz 31.07.2012. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.08.2012. zaudē spēku.
36. §
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.Felkeri Tumšupes ciema
teritorijā
Izskatot Viļņa Felkera, pers. kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/, 2012. gada 12.
aprīļa iesniegumu par zemes gabalu iznomāšanu mazdārziņu ierīkošanai un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiskas darbības,
kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība un, saskaņā ar Attīstības komitejas 12.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.07.2012. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala Nr. 12, platība 0,1 ha ar Vilni Felkeru, pers. kods
170449-12759.
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Vilni Felkeru.
3. Uzdot būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma.
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no
lēmuma parakstīšanas brīža.
6. Vilnim Felkeram, pers. kods /personas kods/, līdz 30.07.2012. noslēgt nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā pie juriskonsulta O.Ašmaņa, tālr. 67186035.
7. Ja līdz 31.07.2012. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.08.2012. zaudē spēku.
37. §
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību „Centra kūtiņas” ar
A.Matjuškinu
Izskatot Anatolija Matjuškina, pers. kods /personas kods/, iesniegumu par „Centra
kūtiņu” Nr. 5, Ropažu novads, iznomāšanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības, kā arī
saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība un, saskaņā ar Attīstības komitejas 12.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.07.2012. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala Nr. 5, platība 0,005 ha, ar Anatoliju Matjuškinu,
pers. kods /personas kods/.
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Anatoliju
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Matjuškinu.
3. Uzdot būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma.
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no
lēmuma parakstīšanas brīža.
6. Anatolijam Matjuškinam, pers. kods /personas kods/, līdz 31.07.2012. noslēgt nomas
līgumu, vēršoties Ropažu novada pašvaldībā pie juriskonsulta O.Ašmaņa, tālr.
67186035.
7. Ja līdz 31.07.2012. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.08.2012. zaudē spēku.
8. Nomnieks maksā iznomātājam par Zemes gabalu nomas maksu Ls 5 (pieci) un PVN
gadā vai 1,5% no kadastrālās vērtības, kas noteikta uz taksācijas gada 1. janvāri, ja šī
vērtība pārsniedz noteikto nomas maksu – Ls 5 (pieci).
38. §
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību „Centra kūtiņas” ar
J.Pudovu
Izskatot Jura Pudova, pers. kods /personas kods/, iesniegumu par „Centra kūtiņu” Nr.
3, Ropažu novads, iznomāšanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības, kā arī saskaņā ar
Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu
novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība un,
saskaņā ar Attīstības komitejas 12.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.07.2012. līdz 31.12.2016. zemes nomas līgumu par pašvaldībai
piekritīga zemes gabala Nr. 3, platība 0,005 ha, ar Juri Pudovu, pers. kods /personas
kods/.
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Juri Pudovu.
3. Uzdot būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma.
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu saskaņā ar pielikumu desmit
dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīža.
6. Jurim Pudovam, pers. kods /personas kods/, līdz 31.07.2012. noslēgt nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā pie juriskonsulta O.Ašmaņa, tālr. 67186035.
7. Ja līdz 31.07.2012. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.08.2012. automātiski zaudē
spēku.
8. Nomnieks maksā iznomātājam par Zemes gabalu nomas maksu Ls 5 (pieci) un PVN
gadā vai 1,5% no kadastrālās vērtības, kas noteikta uz taksācijas gada 1. janvāri, ja šī
vērtība pārsniedz noteikto nomas maksu – Ls 5 (pieci).
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39. §
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību „Centra kūtiņas” ar
A.Kučiku
Izskatot Aigara Kučika, pers. kods /personas kods/, iesniegumu par „Centra kūtiņu”
Nr. 2, Ropažu novads, iznomāšanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības,
kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība un, saskaņā ar Attīstības komitejas 12.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.07.2012. līdz 31.12.2016. zemes nomas līgumu par pašvaldībai
piekritīga zemes gabala Nr. 2, platība 0,005 ha, ar Aigaru Kučiku, pers. kods /personas
kods/.
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Aigaru
Kučiku;
3. Uzdot būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma.
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no
lēmuma parakstīšanas brīža.
6. Aigaram Kučikam, pers.kods /personas kods/, līdz 31.07.2012. noslēgt nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā pie juriskonsulta O.Ašmaņa, tālr. 67186035.
7. Ja līdz 31.07.2012. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.08.2012. automātiski zaudē
spēku.
8. Nomnieks maksā iznomātājam par Zemes gabalu nomas maksu Ls 5 (pieci) un PVN
gadā vai 1,5% no kadastrālās vērtības, kas noteikta uz taksācijas gada 1. janvāri, ja šī
vērtība pārsniedz noteikto nomas maksu – Ls 5 (pieci).
40. §
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Jugla 145”,
Ropažu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot Andreja Blūma pers. kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, 2012. gada 17.
maija iesniegumu Nr. 1132 ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemesgabala „Jugla
145”, Podkājas, Ropažu novads ar īpašuma kadastra Nr. 8084 004 0511, iznomāšanu., un
izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
1. Līdz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta 1. daļas 3. punktā noteiktajam termiņam
2009. gada 31. augustam Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībā
reģistrācijai nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir iesniegts zemes
robežu plāns, bet līdz 2010. gada 31. maijam nav iesniegts VZD iesniegums lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
2. Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. pantu persona, kurai zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi
ar pašvaldību noslēdzams nomas līgums. Zemes nomas līgumu var noslēgt uz laiku,
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kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas to noslēgt uz īsāku
laiku. Tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
No Andreja Blūma ir saņemts iesniegums par to, ka minētā persona vēlas izmantot nomas
pirmtiesības, saskaņā ar Mantojuma apliecību Nr. 527 no 14.02.2012. (zvērināta notāre
Sandra Stīpniece) par tiesībām uz mantojumu pēc likuma uz lietošanā bijušo zemi Ērikam
Blūmam un slēgt nomas līgumu. Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības 21.06.2011.
Nr.12 §28, „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu „Jugla
Nr.145” un piekritības noteikšanu Ropažu novada pašvaldībai” un Mantojuma apliecību (par
tiesībām uz mantojumu) Nr. 527. Saskaņā ar likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību”
9. pantu, 33. panta 2. daļu, „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu, 30.08.2005. MK noteikumiem Nr.
644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību un, saskaņā ar Attīstības komitejas 12.06.2012. sēdes atzinumu
Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Iznomāt Andrejam Blūmam, pers. kods 070466-12750, dzīv. Rudens iela 12-74, Rīga,
LV-1082, zemes gabalu ar kadastra apzīmējums 8084 004 0511, 0.0948 ha platībā, no
2012. gada 1. jūlija uz 10 (desmit) gadiem, slēdzot par to zemes nomas līgumu.
2. Uzdot Andrejam Blūmam legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās, viņam
piekritīgās būves un nomas zemi Zemesgrāmatā par A. Blūma līdzekļiem.
3. Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Zemes nomas maksa maksājama no 2012. gada 1. jūlija;
4. Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2012. gada 30. jūlijam;
5. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma sagatavošanu un
parakstīšanu;
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Juris Putniņš.
41. §
Par detālplānojuma projekta un Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6
apstiprināšanu īpašumam “Priežmeži”
Izskatot SIA „Arhitektūras birojs Damsijas”, reģ.Nr. 40003875540 valdes
priekšsēdētājas Daces Bērziņas, 2012. gada 5. maija iesniegumu, tam pievienoto
detālplānojuma sējumu un detālplānojuma projekta vadītāja Aināra Lindes pievienoto
atzinumu par detālplānojuma gala redakciju nekustamam īpašumam „Priežmeži”, kadastra
Nr.8084 012 0080, Ropažu novadā un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.un
15. panta, un LR Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, VII. Detālplānojuma stāšanās spēkā 76.1.
punktu un, saskaņā ar Attīstības komitejas 12.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt detālplānojuma projekta 1. redakciju kā galīgo redakciju nekustamam
īpašumam „Priežmeži”, kadastra Nr. 8084 012 0080, Ropažu novadā, zemes gabala
robežās.

37

2. Apstiprināt detālplānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus, kas izstrādāti atbilstoši Ropažu novada pašvaldības 25.03.2009. saistošiem
noteikumiem Nr. 7, kā Ropažu novada pašvaldības 27.06.2012. saistošos noteikumus Nr.6
3. Projekta vadītājam nodrošināt publikāciju laikrakstos “Ropažu Vēstis” un “Latvijas
Vēstnesis” atbilstoši LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, VII. Detālplānojuma stāšanās
spēkā 78. punkta nosacījumiem.
4. Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai ievietot informāciju Ropažu
novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv un organizēt lēmuma ievietošanu laikrakstā
„Ropažu Vēstis”.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīga, LV- 1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
42. §
Par detālplānojuma projekta un Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7
apstiprināšanu īpašumam “Miķeļi”
Izskatot SIA „Metrum”, reģ.Nr. 40003388748 plānošanas projektu vadītājas Daces
Celmiņas, 2012. gada 12. aprīļa iesniegumu, tam pievienoto detālplānojuma sējumu un
detālplānojuma projekta vadītāja Aināra Lindes pievienoto atzinumu par detālplānojuma gala
redakciju nekustamam īpašumam „Miķeļi”, kadastra Nr. 8084 015 0063, Ropažu novadā un
pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.un 15. panta, un LR Ministru kabineta
2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”, VII. Detālplānojuma stāšanās spēkā 76.1. punktu un, saskaņā ar Attīstības
komitejas 12.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt detālplānojuma projekta 1.redakciju kā galīgo redakciju nekustamam
īpašumam „Miķeļi”, kadastra Nr.8084 015 0063, Ropažu novadā, zemes gabala robežās.
2. Apstiprināt detālplānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus, kas izstrādāti atbilstoši Ropažu novada pašvaldības 25.03.2009. saistošiem
noteikumiem Nr.7, kā Ropažu novada pašvaldības 27.06.2012. saistošos noteikumus Nr.7.
3. Projekta vadītājam nodrošināt publikāciju laikrakstos “Ropažu Vēstis” un “Latvijas
Vēstnesis” atbilstoši LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, VII. Detālplānojuma stāšanās
spēkā 78. punkta nosacījumiem.
4. Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai ievietot informāciju Ropažu
novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv un organizēt lēmuma ievietošanu laikrakstā
„Ropažu Vēstis”.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīga, LV- 1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
43. §
Par gala ziņojumu “Par satiksmes uzlabojumiem Ropažu ciemā autoceļa V66 Sidgunda
– Ropaži posmā no Rīgas ielas līdz Stadiona ielai un Stadiona ielā, kā arī uz autoceļa
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile apdzīvotās vietas Ropaži robežās”
Pamatojoties uz Ropažu novada domes 28.03.2012. sēdes lēmumu Prot. Nr.4, §8 “Par
satiksmes uzlabojumiem Ropažu ciemā autoceļa V66 Sidgunda – Ropaži posmā no Rīgas
38

ielas līdz Stadiona ielai un Stadiona ielā, kā arī uz autoceļa P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile
apdzīvotās vietas Ropaži robežās”,
Publiskā apspriešana notika no 10.04.2012. – 09.05.2012. Šajā laikā atsauksmes (mutiskas vai
rakstiskas) iesniegt un ar apskates materiāliem iepazīties varēja Ropažu novada domē Sporta
iela 1, Ropaži. Publiskā apspriede notika 23.04.2012. plkst. 19.00, uz sēdi bija ieradies
„Latvijas Valsts ceļi” VAS pārstāvis Artūrs Zirnis, apspriedē kopā piedalījās 21 persona.
Ropažu novada dome iepazinās ar Ropažu novada domes Attīstības daļas gala ziņojumu
par publiskās apspriešanas rezultātiem (pielikumā).
Saskaņā ar  LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 2. punktu, 14. punktu, 61.¹ un 61.²
pantu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un izvērtējot Ropažu novada domes Attīstības daļas gala
ziņojumu par Satismes uzlabojumiem Ropažu ciema teritorijā ieceres publiskās apspriešanas
rezultātiem un, saskaņā ar Attīstības komitejas 12.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, R.Skrebs), „Pret”-nav, „Atturas”- 2
balsis (V.Šlēgelmilhs, L.L.Batarevska),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt ieceri “Par satiksmes uzlabojumiem Ropažu ciemā autoceļa V66 Sidgunda –
Ropaži posmā no Rīgas ielas līdz Stadiona ielai un Stadiona ielā, kā arī uz autoceļa
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile apdzīvotās ielas Ropaži robežās.”
2. Sagatavot projekta gala variantu.
3. Uzdot Attīstības daļai izvērtēt ES fondu iespējas ES finansējuma piesaistes iespējas.
4. Pašvaldības budžeta iespēju robežās projekta ieceri realizēt pa etapiem.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram sekot lēmuma izpildei.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Publicēt informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem Ropažu
novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv un izdevumā “Ropažu Vēstis”.
8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības revīzijas komisijas priekšsēdētājam J.Jansonam
pārbaudīt aptaujas anketas un rezultātu atbilstību Attīstības daļas sniegtajai
informācijai.
44. §
Par gala ziņojumu „Par bendija laukuma izveides nepieciešamību”
Pamatojoties uz Ropažu novada domes 25.04.2012. sēdes lēmumam Prot. Nr.6 §17
„Par bendija laukuma izveides nepieciešamību”, tika konstatēs:
Publiskā apspriešana notika no 27.04.2012. līdz 28.05.2012. Šajā laikā atsauksmes
(mutiskas vai rakstiskas) iesniegt un ar apskates materiāliem iepazīties varēja Ropažu novada
domē Sporta iela 1, Ropaži. Publiskās apspriedes prezentācija notika 15.05.2012. plkst.19.00,
uz sēdi bija ieradies „Latvijas Bendija federācijas” pārstāvis Andris Jansons, stāstīja par
projekta ieceri un plānotajiem darbiem, apspriedē kopā piedalījās 22 personas.
Publiskās apspriešanas laikā 27.04.2012. līdz 28.05.2012. Ropažu novada dome iepazinās ar
Ropažu novada domes Attīstības daļas gala ziņojumu par sabiedriskās apspriešanas
rezultātiem (pielikumā).
Saskaņā ar  LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 2. punktu, 14. punktu, 61.¹ Un 61.²
pantu
Ņemot vērā iepriekš minēto, un izvērtējot Ropažu novada domes Attīstības daļas gala
ziņojumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem un, saskaņā ar Attīstības
komitejas 12.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
39

atklāti balsojot „Par”- 6 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska,
K.T.Hēla, R.Skrebs), „Pret”- 4 balsis (A.Kukule, V.Šlēgelmilh, S.Šukste, L.L.Batarevska ),
„Atturas”- 2 balsis (Z.Blaus, A.Kleins ),
Ropažu novada dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
1. Atbalstīt ieceri “Par bendija laukuma izveidi” un nodot darba rezultātus darba grupai
izskatīšanai.
2. Publicēt informatīvu ziņojumu par apspriešanas rezultātiem un domes lēmumu
izdevumā “Ropažu Vēstis” un Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV- 1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
45.§
Par kapitālsabiedrības SIA „Ciemats” statūtkapitāla palielināšanu
Pamatojoties uz SIA „Ciemats” piedalīšanos ūdenssaimniecības attīstības uzlabošanā
un noslēgtiem līgumiem par „Tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecībai Ropažu
novada Tumšupes ciemā”, „Tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecībai Ropažu
novada Silakroga ciemā” un „Tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecībai Ropažu
novada Ropažu ciemā” izstrādi un saskaņošanu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Palielināt SIA „Ciemats „ statūtkapitālu par pašvaldības finanšu ieguldījumu :
 Tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecībai Ropažu novada Tumšupes
ciemā izstrādi un saskaņošanu – Ls 3416,00;
 Tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecībai Ropažu novada Silakroga ciemā
izstrādi un saskaņošanu – Ls 3477,00;
 Tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecībai Ropažu novada Ropažu ciemā
izstrādi un saskaņošanu - Ls 3477,00.
Kopējā summa - Ls 10370,00.
2. Uzdot SIA „Ciemats „ reģistrēt statūtkapitāla palielinājumu LR Komercreģistrā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada izpilddirektors J. Putniņš.
4. Lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;
 Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai;
 SIA „ Ciemats”.

46.§
Par kapitālsabiedrības SIA „Vilkme” statūtkapitāla palielināšanu
Pamatojoties uz SIA „Vilkme „ piedalīšanos ūdenssaimniecības attīstības uzlabošanā
un noslēgto līgumu par „Tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecībai Ropažu
novada Zaķumuižas ciemā „ izstrādi un saskaņošanu,
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atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Palielināt SIA „Vilkme „ statūtkapitālu par pašvaldības finanšu ieguldījumu Ls
3538,00.
2. Uzdot SIA „Vilkme „ reģistrēt statūtkapitāla palielinājumu LR Komercreģistrā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada izpilddirektors J. Putniņš.
4. Lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;
 Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai;
 SIA „ Vilkme”.

47.§
Par katlumājas iekārtu uzstādīšanu
Ņemot vērā, ka 2012.gada 10.maijā noslēgts līgums starp Ropažu novada pašvaldību
un SIA Meistars JVK”, 2012.gada 12.februārī līgums lauzts pamatojoties uz SIA „Meistars
JVK” līgumsaistību neizpildi, un ņemot vērā, ka 2012.gada 28.aprīlī Rēzeknes tiesā iesniegta
prasība pret SIA „Meistars JVK” par zaudējumu atlīdzināšanu un pienākumu izpildīt
noteiktos darbus, kā arī ņemot vērā, ka Ropažu novada pašvaldība tiesvedības procesā
papildinās un precizēs prasības pieteikumu par SIA „meistars JVK” radīto zaudējumu
apmēru.
Pamatojoties uz 28.05.2012. līguma Nr. 280512-1, kas noslēgta starp SIA „ITFM
Grupa” un Ropažu novada pašvaldību, piešķirt papildus finanšu līdzekļus Ls 9 122,24 apmērā
darbu veikšanai (pēc pievienotās tāmes) Ropažu un Silakroga katlu mājās,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 9 122,24 Silakroga un Ropažu katlu māju rekonstrukcijas
pabeigšanai no attīstības budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu
nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam papildināt prasību tiesā par šo
līdzekļu Ls 9 122,24 piedzīšanu.

48.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu Ropažu novada domes priekšsēdētājam A.Cibuļskim
Pamatojoties uz 20.06.2012. Ropažu novada domes priekšsēdētāja iesniegumu ar
lūgumu piešķirt atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas (no 23.07.2012. līdz 05.08.2012.) par
laika periodu no 06.07.2011. līdz 05.07.2012.
Atvaļinājuma laikā Ropažu novada domes priekšsēdētāju aizvieto Ropažu novada
domes priekšsēdētaja 1. vietnieks Z.Blaus.
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atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, L.L.Batarevska,
I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav, ”Nepiedalās” – 1 balss (A.Cibuļskis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Ropažu novada domes priekšsēdētājam A.Cibuļskim atvaļinājumu divas
kalendārās nedēļas (no 23.07.2012. līdz 05.08.2012.) par laika periodu no 06.07.2011.
līdz 05.07.2012.
2. Uzdot Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1. vietniekam Zigurdm Blausam veikt
Ropažu novada domes priekšsēdētāja pienākumus A.Cibuļska atvaļinājuma laikā no
23.07.2012. līdz 05.08.2012.(ieskaitot).

49.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības
izpilddirektoram Jurim Putniņam
Pamatojoties uz 21.06.2012. Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora iesniegumu ar
lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu un papildatvaļinājumu no 02.07.2012. līdz 06.08.2012.
(ieskaitot) par periodu no 19.07.2011. līdz 18.07.2012.
Atvaļinājuma laikā Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoru aizvieto Ropažu
novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja, Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļas vadītāja, Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības
daļas vadītāja,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, L.L.Batarevska,
I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs), „Pret”-nav,
„Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam ikgadējo
atvaļinājumu un papildatvaļinājumu no 02.07.2012. līdz 06.08.2012. (ieskaitot).
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības attīstības daļas vadītājai Evai Haberkornei Vimbai
veikt Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus no 2012. gada 2. jūlija
līdz 2012.gada 8.jūlijam (ieskaitot) un no 2012.gada 16. jūlija. līdz 2012.gada 19.
jūlijam (ieskaitot).
Samaksāt Evai Haberkornei Vimbai 20% no amatalgas.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļas vadītājai Līvai
Jodzēvičai veikt Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus no 2012.gada
9. jūlija līdz 2012. gada 15.jūlijam (ieskaitot) un no 2012.gada 20. jūlija līdz
2012.gada 29. jūlijam (ieskaitot).
Samaksāt Līvai Jodzēvičai 20% no amatalgas.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai Agitai
Rubenei veikt Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus no 2012.gada
30. jūlija līdz 2012. gada 6. augustam (ieskaitot).
Samaksāt Agitai Rubenei 20% no amatalgas.

50.§
Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu
Izskatot Ligitas Zeltiņas Ropažu novada pašvaldībā saņemto 2012.gada 12.jūnija
iesniegumu, kā arī 2004.gada 15.decembra nomas līgumu, Komersanta reģistrācijas apliecību
un UR 2012.gada 7.maija lēmumu un pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām”:
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14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas
darbības;
 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir pienākums nodrošināt
veselības aprūpes pieejamību;
 MK 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 87.punktu, kas nosaka, ka nomas līgumiem, kas noslēgti līdz
šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti, kas bija spēkā,
slēdzot attiecīgo nomas līgumu,
kā arī Civillikuma 1868.pantu, kas nosaka, ka „pārjaunojumu var izdarīt tā, ka pārgrozījums
attiecas tikai uz lietā piedalīgām personām un ka agrākā kreditora vai agrākā parādnieka vietā
iestājas jauns”,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „THYMUS”, reģistrācijas
Nr.40103541942, pārjaunojuma līgumu par neapdzīvojamo telpu Nr. 1, 2, 4 „Ārsta
Māja”, Ropaži Ropažu novads, nomu Ģimenes ārsta prakses vajadzībām, līguma
termiņš 2014.gada 31.decembris.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors J. Putniņš.

51.§
Par Zaķumuižas stadiona nodošanu valdījumā
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora Igora Grigorjeva priekšlikumu par valdījuma
līguma atjaunošanu par Zaķumuižas stadiona nodošanu valdījumā skolai,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nodot valdījumā Zaķumuižas stadionu Zaķumuižas pamatskolas apsaimniekošanai.
2. Noteikt stadiona nomas maksu (pielikumā).
3. Iekasēto nomas maksu papildus skolas budžetam novirzīt skolas vajadzībām.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O. Ašmanim Sagatavot Valdījuma
līgumu un trīspusēju līgumu starp Ropažu novada pašvaldību, Zaķumuižas pamatskolu
un biedrību „Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrība”.
5. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Zaķumuižas pamatskolai;
 Biedrībai „Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrība”.

52.§
Par būvniecības ieceres publisko apspriešanu
Izskatot 18.06.2012. Ropažu novada pašvaldības būvvaldes lēmumu Nr.10-9.1/10 par
publiskās apspriešanas izsludināšanu LMT Bāzes stacijas, torņa H-72 un sakaru aparatūras
būvniecības iecerei nekustamajā īpašumā “Augstkalni”, 17.2 ha platībā (nomas zemes gabala
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platība 0,06ha), kadastra Nr.8084 002 0021, Ropažu novadā, tika konstatēts:
1) Būvniecības likuma 12. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība apbūves noteikumos var
paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būves publiska apspriešana.
2) Likuma „Par pašvaldībām” 61.1 pants nosaka, ka: „Konsultatīvos nolūkos pēc
pašvaldības, iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz
domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās
kompetences jautājumiem.
3) Likuma „Par pašvaldībām” 15. pantā noteiktas pašvaldību autonomās funkcijas, tajā
skaitā gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (1. daļas 2. punkts),
saskaņā ar teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību (1.
daļas 13. punkts), nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa
tiesiskumu (1. daļas 14. punkts).
4) 27.12.2011. Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.15 „Ropažu novada
pašvaldības nolikums” XII daļas “Kārtība kādā rīko publisko apspriešanu” 144.punkts
nosaka, ka, lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes
jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos
aktos, ar Domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, tiek organizētas,
publiskās apspriešanas.
5) Vispārīgo būvnoteikumu 25.2 punkts nosaka, ka sabiedriski nozīmīga būve ir ēka,
kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus
uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas vai noliktavas ēka, kuras kopējā
platība ir lielāka par 1000 m2, tornis, kā arī tilts, ceļa pārvads, tunelis, ja tas ir garāks
par 100 m, vai vairāk nekā viena stāva apakšzemes būve.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz 27.12.2011. Ropažu novada pašvaldības
Saistošo noteikumu Nr.15 „Ropažu novada pašvaldības nolikums” 144. punkta 4.
apakšpunkts paredz, ka publiskā apspriešana jārīko, ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izsludināt būvniecības ieceres publisko apspriešanu “LMT Bāzes stacijas, torņa H-72
un sakaru aparatūras būvniecībai nekustamajā īpašumā “Augstkalni”, Ropažu novadā,
kadastra Nr.8084 002 0021, 0.06ha platībā.
2. Publiskā apspriešana notiek 4 nedēļas pēc publikācijas laikrakstā “Ropažu vēstis”.
3. Sludinājums par publisko apspriešanu publicējams:
3.1.
Ropažu novada pašvaldības laikrakstā “Ropažu vēstis”;
3.2.
Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv.
4. Ar būvniecības ieceri iespējams iepazīties Ropažu novada pašvaldībā no 09.07.2012. –
06.08.2012.
5. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums interesentiem notiks 18.07.2012., plkst.
18.00 Ropažu novada pašvaldības ēkas 2. stāva sēžu zālē, Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novads.
6. Atsauksmes (rakstiskas vai mutiskas) iesniedzamas Ropažu novada pašvaldībā līdz
(adrese – Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135) līdz 06.08.2012.

53.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma Saules iela 1, Ropažu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Izskatot Samira Ķurbe (Samir Kurbe), pers. kods /personas kods/, dzīv. /adrese/,
2012.gada 18.jūnijaa iesniegumu ar lūgumu piekrist zemes gabala Saules iela 1 reģistrācijai
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Zemesgrāmatu nodaļā uz LR nepilsoņa Samira Ķurbe (Samir Kurbe) vārda un izvērtējot
Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika
konstatēts:
1) Darījumu apliecinošs dokuments – 2012.gada 15.jūnijā noslēgtais pirkuma līgums.
2) Pārdevejs – Diāna Kurbanova, pers.kods /personas kods/, dzīv. /adrese/.
3) Pircējs – Samirs Ķurbe (Samir Kurbe), pers.kods /personas kods/, dzīv. /adrese/,
nav Latvijas Republikas pilsonis.
4) Pieprasījumā norādītā zemes platība un tās līdzšinējās un turpmākās izmantošanas
mērķis – 0,12ha, Saules iela 1, kadastra Nr.8084 008 0025 - individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLM kods 0601).
5) Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav
saņemti.
6) Ropažu novada pašvaldības teritorijas plānojums un tā saistošie noteikumi Nr.7
apstiprināti ar Ropažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.03,&40.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma Saules iela 1, kadastra Nr.8084 008 0025, 0.12ha platībā
iegūšanai īpašumā uz Samira Ķurbe (Samir Kurbe) vārda, ar zemes izmantošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Samiram Ķurbe, pers. kods /personas kods/, dzīv. /adrese/;
 Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV-1084;
 Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6,
Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

54.§
Par Saistošo noteikumu
„Par ielu tirdzniecību Ropažu novadā” apstiprināšanu
28.03.2012. ar Ropažu novada domes lēmumu apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 4
„Par ielu tirdzniecību Ropažu novadā”.
Pēc saistošos noteikumu izskatīšanas LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā, ministrija savā atzinumā lūgusi precizēt atsevišķus saistošos noteikumus Nr. 4 „Par
ielu tirdzniecību Ropažu novadā” punktus.
Ņemot vērā, ka LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā
pamatoti norādītais ir precizēts,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.4 „Par ielu tirdzniecību Ropažu novadā”
(pielikumā).
2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
izdevumā „Ropažu Vēstis”;
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu,
paskaidrojuma rakstu un saistošos noteikumus nosūtīt:
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visiem pašvaldības struktūrvienību vadītājiem;
saistošos noteikumus 3 dienu laikā no parakstīšanas dienas elektroniski (ar
elektronisko parakstu) vai papīra formā nosūtīt LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

55.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropažu sporta centra un Ropažu informācijas centra
remontam avārijas seku likvidēšanai
Pamatojoties uz Ropažu sporta centra vadītājas Evitas Eglājas iesniegumu par
nepieciešamību veikt telpu remonta darbus, sakarā ar siltumapgādes cauruļu plīšanas avārijas
seku likvidēšanu minētajos pašvaldības objektos un kontroltāmes remonta izmaksu apjomu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu no tautsaimniecības budžeta līdzekļiem līdz Ls 3500,00 Ropažu
sporta centra un Ropažu informācijas centra remontam avārijas seku likvidēšanai.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam organizēt Ropažu sporta
centra un Ropažu informācijas centra avārijas seku likvidēšanas remontdarbus atbilstoši
piešķirtiem finanšu līdzekļiem.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt :
 Ropažu sporta centra vadītājai Evitai Eglājai;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.

56.§
Par valdījuma līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu
Izskatot Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētājas 2012. gada 22. jūnija iesniegumu par
pašvaldībai piederošās vieglās automašīnas MAZDA 6, ar Valsts reģistrācijas Nr. /numurs/
izmantošanu Ropažu Bāriņtiesas un Sociālā dienesta darba vajadzībām,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt valdījuma līgumu ar Ingrīdu Zundi par autotransporta izmantošanu:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Ingrīda Zunde,
personas kods /personas kods/,
adrese /adrese/

Automašīnas marka
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi

MAZDA 6
numurs
VIN
Benzīns, A 95
Līdz 9 litri
Līdz 150 litri

01.07.2012 – 31.12.2012.
Ropažu bāriņtiesas budžets

2. Lēmumu nosūtīt:
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Ropažu bāriņtiesai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;

57.§
Par atbalsta sniegšanu biedrībai „Cits Silakrogs”
Pamatojoties uz biedrības „Cits Silakrogs” iesniegumu par papildus darbu veikšanu,
kas paredzēts rotaļu laukuma izveides sagatavošanai (smilts seguma ieklāšana, veco rotaļu
rīku demontāža, soliņu, atkritumu urnu un velo novietņu uzstādīšana) un sakarā dalību LAP
ELFLA projektu konkursā par bērnu un jauniešu rotaļu laukumu izveidi Ropažu novada
Silakroga ciemā, kā arī pamatojoties uz likumu „Par Pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.
punktu, atklāti balsojot,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu (pēc projekta „Bērnu un jauniešu rotaļu laukums Silakrogā”
realizācijas dokumentu iesniegšanas) biedrībai „Cits Silakrogs” reģ. Nr. 50008185381,
jur. adrese – „Priedes” 1 dz. 52, Ropažu novads - līdz Ls 800,00, paredzot
finansējumu no Tautsaimniecības budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim izstrādāt un noslēgt sadarbības līgumu ar
biedrību „Cits Silakrogs”.
3. Finanšu un grāmatvedības daļai pārskaitīt finanšu līdzekļus līdz LVL 800,00 apmērā 5
darba dienu laikā pēc projekta apstiprināšanas apliecinošu dokumentu (kopiju) un
rēķina saņemšanas no biedrības „Cits Silakrogs”.
4. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt biedrībai:
 Biedrībai „Cits Silakrogs”;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.

58.§
Par Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu
Izskatot Ropažu novada attīstības daļas vadītājas Evas Haberkornes – Vimbas
priekšlikumu un pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma (08.05.2008.) 6. un
10.pantu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma (13.10.2011.) 5., 12., 20. un 21. pantu, kā
arī izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos
apstākļus,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, L.L.Batarevska,
I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, R.Skrebs), „Pret”-nav, „Atturas”- 2
balsis (V.Šlēgelmilhs – „Stratēģijai tāpat nekādas jēgas”, I.Gailītis – „Ja paši uzsākām,
vajadzēja pašiem arī pabeigt”),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzsākt Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi.
2. Apstiprināt Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darba uzdevumu un
izpildes termiņus saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Paziņojumu par Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu
publicēt pašvaldības mājaslapā www.ropazi.lv un Ropažu novada pašvaldības
izdevumā ”Ropažu Vēstis”.
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4. Lēmumu par Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas
reģionam.
5. Noteikt par Ropažu novada Ilgtspējīgas Stratēģijas izstrādes vadītāju Ropažu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju Antonu Cibuļski.

59.§
Par līguma noslēgšanu ar audžuģimeni
Izskatot Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingrīdas Zundes iesniegto līguma projektu
un pamatojoties uz:
1. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldība
palīdz audžuģimenēm bērnu audzināšanā un nodrošina neieciešamos sociālos
pakalpojumus.
2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta ceturto daļu „Bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem nodrošināma aprūpe ģimeniskā vidē
– audžuģimenē, pie aizbildņa, un tikai tad, ja tas nav iespējams, aprūpe tiek
nodrošināta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā”.
3. Bāriņtiesu likuma 25.panta trešo daļu, kas uzliek par pienākumu Ministru
Kabinetam noteikt audžuģimeņu finansēšanas kārtību
4. Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes
noteikumi” 24.punktu, kas uzliek par pienākumu pašvaldībai noslēgt līgumu starp
pašvaldību, kuras izveidotā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu
audžuģimenē un viens no laulātajiem, kas ieguvuši audžuģimenes statusu, kā arī
noteikumu 3.pielikumu;
5. Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes
noteikumi” 43.44., 45., 47., 48., 49, 50.punktu, kas nosaka pabalsta apmēru un
izmaksas kārtību audžuģimenei;
6. Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par
grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 31 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā”, kas nosaka pabalsta apmērus
audžuģimenēm;
7. Skujenes bāriņtiesas 2007.gada 5.janvāra lēmumu Nr. 1-6/2 par audžuģimenes
statusa piešķiršanu Diānai Āmurei;
8. Ropažu bāriņtiesas 2012.gada 15.jūnija lēmumu Nr. 1-6/40.2012. Par Džeidas
Rutas Alsvikas, Lindas Melānijas Alsvikas, Lūkasa Gabriela Alsvika, Kristapa
Daniela Alsvika, Ritvara Ģirta Alsvika ievietošanu audžuģimenē.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Diānu Āmuri, personas kods /personas kods/, par Džeidas Rutas
Alsvikas, personas kods /personas kods/, Lindas Melānijas Alsvikas, personas kods
/personas kods/, Kristapa Daniela Alsvika, personas kods /personas kods/, Lūkasa
Gabriela Alsvika, personas kods /personas kods/, un Ritvara Ģirta Alsvika,
personas kods /personas kods/, ievietošanu audžuģimenē. Līguma termiņš viens gads.
2. Līguma apmaksa izdarāma no sociālā budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ropažu novada
pašvaldības sociālā dienesta iesniegto sarakstu.
3. Atbildīgais par līguma izpildi - Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Zunde
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010 viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
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60.§
Par Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes struktūras izmaiņām
Pamatojoties uz 25.06.1997. MK ieteikumiem Nr.2 "Būvvaldes paraugnolikums" un
01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" tiek uzsāktas Ropažu
novada pašvaldības Būvvaldes strukturālās izmaiņas (struktūra pielikumā),
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, L.L.Batarevska,
I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs), „Pret”- 1 balss (I.Gailītis),
„Atturas”- 1 balss (K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Veikt izmaiņas pielikumā „Par Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes struktūras
izmaiņām” un noteikt, ka Būvvaldes vadītāja vietnieks var būt jebkurš no būvvaldē
strādājošajiem speciālistiem.
2. Piekrist Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes struktūras reorganizācijai (struktūra
pielikumā).
3. Lēmums stājas spēkā ar 2012. gada 1. augustu.
4. Lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam;
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.

61.§
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam
Pamatojoties uz 30.05.2012. saņemto Biedrības „Latvijas politiski represēto
apvienība” vēstuli ar lūgumu sniegt atbalstu Ls 50,00 apmērā Visas Latvijas politiski
represēto personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai, kas notiks 18. augustā plkst.
13.00 Brīvdabas estrādē Ikšķilē, un izskatot politiski represētas personas A.Ploriņa
iesniegumu ar lūgumu atbalstīt politiski represēto personu salidojuma izdevumu segšanu un
transporta nodrošināšanu aizbraukšanai uz Ikšķili un atpakaļ, kā arī ņemot vērā Ropažu
novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas S.Cibuļskas sniegto informāciju par represēto
personu skaitu Ropažu novadā,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr. 6, un,
saskaņā ar Finanšu komitejas 19.06.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, L.L.Batarevska,
I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, I.Gailītis),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Sniegt atbalstu Visas Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanas
izdevumu segšanai, kas notiks 18. augustā plkst. 13.00 Brīvdabas estrādē Ikšķilē,
pārskaitot Ls 50,00, Biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība” reģistrācijas
Nr.40008002052, juridiskā adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010, A/S SEB Banka,
Rīdzenes filiāle, konts: LV06UNLA0002400700839, kods: UNLALV2X.
2. Samaksu veikt no Ropažu novada pašvaldības Sociālā budžeta līdzekļiem.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu:
 Biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība”, pasta adrese Ūnijas iela 6,
Rīga, LV-1010;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
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61.§
Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa ziņo par Ropažu
novada domes priekšsēdētāja un Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora izdotajiem
rīkojumiem:
 tautsaimniecības jautājumos laika periodā no 25.05.2012. līdz 18.06.2012.
2-6/97
Par būvju pieņemšanu ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/98
Par dokumentu pārbaudi
2-6/99
Par līguma pārtraukšanu ar Jāni Petrovu
2-6/100 Par Ropažu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 20.05.2012. plkst.20.00
2-6/101 Par A.Rubenes atsaukšanu no atvaļinājuma
2-6/102 Par iepirkumu „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu Ropažu novadā –
šķiroto atkritumu savākšanas laukuma un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas
punktu izbūve”
2-6/103 Par iepirkumu „Daudzdzīvokļu mājas „Rubīni”, Ropažos energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi”
2-6/105 Par Ropažu novada Civilās aizsardzības komisijas izveidi
2-6/106 Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja maiņu
2-6/107 Par lietu nodošanu – pieņemšanu, mainoties atbildīgajai personai
2-6/108 Par aizvietošanu
2-6/109 Par iepirkumu „Daudzdzīvokļu mājas „Priedes” 3, Silakrogā energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi”
2-6/110 Par iepirkumu „Daudzdzīvokļu mājas Parka 1, Zaķumuižā energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi”
2-6/111 Par pārstāvja deleģēšanu darbam SIA „AGA ”Gāzes balonu uzpildes stacijas riska
izvērtējuma komisijā
2-6/112 Par lietu nodošanu – pieņemšanu, mainoties atbildīgajai personai
2-6/113 Par būvju pieņemšanu ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/114 Par smilšu nodošanu smilšu kastēm daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos
2-6/115 Par A.Oščenkova nosūtīšanu komandējumā uz Tartu (Igauniju)
2-6/116 Par Ropažu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 12.06.2012. plkst. 18.00
2-6/117 Par nekustamo īpašumu „Veikals Nr.2”, Mucenieki, Ropažu novads
2-6/118 Par pašvaldības īpašumu vērtības palielināšanu
2-6/119 Par līguma pārtraukšanu ar Laimdotu Strupo
 personāla jautājumos laika periodā no 28.05.2012. līdz 22.06.2012.
Nr.54-p
Par pabalsta izmaksu R. Lejniecei
Nr.55-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar V. Putni
Nr.56-p
Par S. Studānes pārcelšanu darbā
Nr.57-p
Par I. Dišleres pārcelšanu darbā
Nr.58-p
Par L. Knīsas pārcelšanu darbā
Nr.59-p
Par darbinieces aizvietošanu
Nr.60-p
Par darbinieka aizvietošanu
Nr.61-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar K.Jaunslavieti
Nr.62-p
Par semināra dalības maksu
Nr.63-p
Par dalību seminārā/ apmācībās
Nr.64-p
Par dalību seminārā/ apmācībās
Nr.65-p
Par grozījumiem 13.06.2012. rīkojumā Nr.64-p


darbinieku atvaļinājumiem laika periodā no 28.05.2012. līdz 22.06.2012.
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Nr.45-at
Nr.46-at
Nr.47-at
Nr.48-at
Nr.49-at
Nr.50-at
Nr.51-at
Nr.52-at
Nr.53-at
Nr.54-at
Nr.55-at
Nr.56-at
Nr.57-at
Nr.58-at
Nr.59-at
Nr.60-at
Nr.61-at
Nr.62-at
Nr.63-at
Nr.64-at
Nr.65-at
Nr.66-at
Nr.67-at
Nr.68-at
Nr.69-at
Nr.70-at
Nr.71-at
Nr.72-at
Nr.73-at

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu L.Spilvai
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu G.Grinbergai
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A. Bogdānam
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu P. Rozītim
Par atvaļinājuma piešķiršanu bērna tēvam
Par ikgadējo atvaļinājumu M.Grīgai
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu J.Suveizdai
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu O.Pentjušam
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu I.Zundei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu M.Uzulevičai
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu L.Kornei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu D.Malnačai
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu A.Lindem
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu D.Ozoliņai
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu I.Dišlerei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu J.Fominam
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Mūzikas un mākslas skolas direktorei
D.Jankovskai
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Ropažu vidusskolas direktorei M.Priedei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Zaķumuižas pamatskolas direktoram
I.Grigorjevam
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Dz.Kļaviņam
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu R.Lejniecei
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu R.Gremzei
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu L.Spilvai
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu A.Rubenei
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu I.Daukštei
Par atvaļinājumiem Zaķumuižas bibliotēkas darbiniekiem
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu PII „Annele” vadītājai V.Eglītei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu M.Liepiņlauskim
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu S.Krotei

62.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada AUGUSTĀ
Dzīvokļu komisijas sēde
08.08.2012.
plkst.11.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
07.08.2012.
plkst.14.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
08.08.2012.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
07.08.2012.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
14.08.2012.
plkst.15.00
Domes sēde
22.08.2012.
plkst.17.00
Administratīvās komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Bāriņtiesas sēde
pēc nepieciešamības
Komisijas sēde ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā pēc nepieciešamības.
Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēžu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisiju
sēžu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.

A.Cibuļskis lūdz deputātiem 27.06.2012. sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumus par –
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 Par kapitālsabiedrības SIA „Vilkme” statūtkapitāla palielināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piekrist iekļaut Ropažu novada domes 27.06.2012. darba kārtībā jautājumus par –
 Par kapitālsabiedrības SIA „Vilkme” statūtkapitāla palielināšanu

63.§
Par kapitālsabiedrības SIA „Vilkme „ statūtkapitāla palielināšanu
Pamatojoties uz Ropažu novada domes 25.05.2011. Nr. 8 § 5 lēmumu par SIA
„Vilkme” piedalīšanos projektā Nr.3DP/3.5.1.2.3./11/APIA/CFLA/007/008 „ Dalītās
atkritumu sistēmas ieviešanu Ropažu novadā „ un pašvaldības dalību ar līdzfinansējumu 40%
apmērā – Ls 45725,42 un, saskaņā ar Finanšu komitejas 19.06.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.6,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, L.L.Batarevska,
I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs), „Pret”-nav,
„Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Palielināt SIA „Vilkme „ statūtkapitālu par pašvaldības finanšu ieguldījumu Ls
45725,42.
2. Uzdot SIA „Vilkme „ reģistrēt statūtkapitāla palielinājumu LR Komercreģistrā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada izpilddirektors J. Putniņš.
4. Lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;
 Finanšu un grāmatvedības daļai;
 SIA „ Vilkme.

Ropažu novada domes 27.06.2012. sēde slēgta plkst.16.40
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Antons Cibuļskis

/ _______________________ /
datums

Linda Knīsa

Protokolists

52

